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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-



Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 6. szám, 2022.03.28. 

A hatósági közlemények rovataiban alkalmazott kódok és rendezési elvek 

34 
 

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.

 



SZABADALMI KÖZLEMÉNYEK

Szabadalmi bejelentések közzététele

A. SZEKCIÓ - KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK

 ( 51 ) A23K 50/42 (2016.01)

A23K 10/30 (2016.01)

A23K 40/25 (2016.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 20 00294

 ( 22 )   2020.09.07.  

 ( 71 )   SIP Food Nonprofit Kft., 4266 Fülöp, József Attila utca 858/7. hrsz. (HU)  

 ( 72 )   Fülöp Katalin 100%, 1188 Budapest, Szövet u. 52. 4/A. (HU)  

 ( 54 )  Állati táplálék kiegészítő készítmény és eljárás ennek előállítására

 ( 74 )   SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, Andrássy út 113. (HU)  

 ( 57 )
A találmány tárgya állati táplálék kiegészítő készítmény hobbiállatok, főként kutyák fogbetegségeinek

megelőzésére és fog tisztítására. A készítmény azzal jellemezhető, hogy 65-70 tömegrész feldolgozatlan növényi

szénhidrátforrást, 1,4-2,8 tömegrész feldolgozatlan növényi eredetű fehérjeforrást, 2,0-4,8 tömegrész takarmány

mészkőlisztet, 1,5-2,3 tömegrész penészgátlót, 8,0-9,0 tömegrész glicerint, 5,0-8,2 tömegrész vizet, 8,0-11,7

tömegrész édesítőszert, 0,001-1,0 tömegrész zeolit port, 0,8-0,9 tömegrész segéd- és adalékanyagot, 0,001-0,002

tömegrész porított fűszert, gyógynövényt vagy gyógynövény kivonatot tartalmaz. A találmány tárgya továbbá

eljárás a fenti készítmény előállítására. Az eljárásra az jellemző, hogy a fenti készítmény előzetesen elegyített por

komponenseit keverőben homogenizálják, hozzáadják az előzetesen elegyített folyékony komponenseket és a

keveréket tovább homogenizálják, ezután a homogenizált elegyet száraz extruderben, ahol a belső páratartalom

legfeljebb 60 %, négy hőmérsékleti ciklusban, maximum 200°C-on, alaktestté extrudálják, az alaktestet ventilált

belső levegővel szárítják, majd darabokra vágják, a szárított terméket a belső levegőn pihentetik 8-16 órán át,

ellenőrzik vízaktivitási értékét, majd csomagolják.

  

 ( 51 ) A61P 31/00 (2006.01)

A61K 33/40 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 20 00313

 ( 22 )   2020.09.23.  

 ( 71 )   Kemény Gábor, 2234 Maglód, Széchenyi utca 1. (HU)  

  Korpádi Attila, 2233 Ecser, Apponyi utca 34. (HU)  

 ( 72 )   Kemény Gábor, 2234 Maglód, Széchenyi utca 1. (HU)  

  Korpádi Attila, 2233 Ecser, Apponyi utca 34. (HU)  

 ( 54 )  Alkoholmentes, hidrogén peroxid alapú kézfertőtlenítő folyadék és eljárás ennek előállítására

 ( 74 )   Dr. Szepesházi Péter, 1033 Budapest, Huszti út 35. fszt/127. (HU)  

 ( 57 )
A rendszer pontos összetétele:

- hidrogén peroxid CAS#7722-84-1 4% (térfogat %)  

- Alkil(C12-16)-dimetilbenzilammónium-klorid (Benzalkóniumklorid) CAS#68424-85-1 2% (térfogat %) 

- 2,75-3ph értékű sótalanított víz CAS#7732-18-1 94% (térfogat %) 

- igény esetén illatanyag 0,03% (tömeg %)

Gyártási fázisok: 

1. Fertőtlenítőszer előállítására alkalmas keverő edényt készítsük elő tisztított állapotban.
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2. Öntsük a sótalanított vizet a keverő edénybe.

3. A sótalanított víz ph értékének beállítása foszforsav hozzáadásával. 75%-os (tömeg %) foszforsav esetén ez kb.

250ml foszforsavat jelent 1000 liter sótalanított vízhez. Egyenletes lassú keverés mellett adalékoljuk a

foszforsavat a kívánt ph érték eléréséig.

4. Hidrogén peroxid hozzáadása a vízhez. 50%-os (tömeg %) hidrogén peroxid esetében 80 liter hidrogén

peroxidot kell egyenletes lassú keverés mellett hozzáadni az 1000 liter vízhez. 5 perc egyenletes keverés után

végezhető el a következő lépés.

5. Alkil(C12-16)-dimetilbenzilammónium-klorid (Benzalkóniumklorid) hozzáadása az oldathoz. 50%-os (tömeg

%) benzalkónium klorid esetében 40 liter benzalkónium kloridot kell lassú keverés mellett hozzáadni 1000 liter

oldathoz. 5 perc egyenletes keverés után végezhető el a következő lépés.

6. Igény szerint illatanyaggal illatosítható a kézfertőtlenítő folyadék. Ez esetben 0,03 tömeg % illatanyagot

adalékoljunk a kézfertőtlenítő folyadékhoz. 5 perc egyenletes keverés után végezhető el a következő lépés.

7. az elkészült kézfertőtlenítő folyadékot leengedjük tartályokba. Ezután a kézfertőtlenítő folyadék készen áll a

palackozásra és felhasználásra.

A rendszer stabilitását, virucid, baktericid és fungicid tulajdonságát, bőrön való alkalmazhatóságát az NNK

46454-3/2020/JIF számon kiadott Nanoglyde plus kézfertőtlenítő folyadék nevére szóló forgalomba hozatali

engedélye igazolja.

  

 ( 51 ) A61P 31/14 (2006.01)

A61K 31/14 (2006.01)

A61K 31/198 (2006.01)

A61K 31/375 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 20 00298

 ( 22 )   2020.09.11.  

 ( 71 )   Gyulai László 60%, 1118 Budapest, Csiki-Hegyek 12. IX/33. (HU)  

  Dr. Sárdi Éva 20%, 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 45. (HU)  

  Dr. Németh Zsolt István 20%, 9400 Sopron, Káposztás u. 7. (HU)  

 ( 72 )   Gyulai László 20%, 1118 Budapest, Csiki-Hegyek 12. IX/33. (HU)  

  Dr. Sárdi Éva 40%, 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 45. (HU)  

  Dr. Németh Zsolt István 40%, 9400 Sopron, Káposztás u. 7. (HU)  

 ( 54 ) Vírusfertőzés, előnyösen SARS-COV-2 és IBV koronavírusok fertőzésének visszaszorítására alkalmazható

 táplálék-kiegészítő vagy gyógyászati vagy gyógyszerkészítmény és formulálásuk

 ( 74 )   Somfai és Társai Iparjogi Kft., 1137 Budapest, Pozsonyi út 38. (HU)  

 ( 57 )
A találmány tárgya egy, a sejtek transzmetilezési ciklusában, a szervezet rendelkezésre álló metil-csoport

„készletének", illetve a sejtek metilezettségi szintjének változtatásán keresztül a ciklusban szerepet játszó

metabolitok, makromolekulák, fehérjék, RNS, DNS metilezettségi szintjének módosításával, a vírusszaporodást

gátló, így a vírusfertőzés, előnyösen SARS-COV-2 és IBV koronavírusok által okozott fertőzés visszaszorítására

alkalmazható, könnyen mobilizálható metil-csoportokkal rendelkező, többkomponensű táplálékkiegészítő,

gyógyászati vagy gyógyszerkészítmény, amely legalább egy metil-donort, és legalább egy metil-akceptort

tartalmaz oly módon, hogy a metil-donorok és metil-akceptorok aránya adott előnyös mólarányoknak megfelelő. 

Definíciók: 

Metil-donor vegyületek: N-, S- és O-heteroatomjaikon metilezett szerves vegyületek, amelyek metil-csoportjai

oxidatív demetileződést követően a transzmetilezési körfolyamatba transzferálódnak. Metil-akceptor vegyületek:

Oxidált metil-csoport (hidroximetil csoport) megkötésére képes szerves vegyületek A találmány tárgyát képezi

továbbá a készítmények előállítására alkalmas formulációs eljárás és adagolási mód is.
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B. SZEKCIÓ - IPARI MŰVELETEK ÁLTALÁBAN ÉS SZÁLLÍTÁS

 ( 51 ) B09C 1/00 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 20 00316

 ( 22 )   2020.09.25.  

 ( 71 )   Environmental Remediation Applications Zrt., 1022 Budapest, Detrekő u. 12. (HU)  

 ( 72 )   Számel József 85%, 2481 Velence, Gesztenye sor 3/A (HU)  

  Sándor Ibolya 10%, 1071 Budapest, Király u. 39. III. em. 3. (HU)  

  Schoner Gyula András 5%, 1135 Budapest, Költő u. 35/F (HU)  

 ( 54 )  Eljárás és rendszer olajjal szennyezett talaj kármentesítésére

 ( 74 )   Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16. (HU)  

 ( 57 )
A találmány tárgya rendszer és eljárás olajjal szennyezett talaj tisztítására, amely áll egy központi rendszerből

(30), amely tartalmaz egy anyagbevezető nyílással (34) rendelkező indukciós típusú kavitációs generátort (32),

homokcsapdát (35) és olajkivezető nyílással (42) és vízkivezető nyílással (44) rendelkező olaj-víz szeparátort

(40), és amely rendszer áll továbbá előkezelő egységből (10), amelynek a kavitációs reaktor (32) anyagbevezető

nyílásához (34) csatlakoztatott zagykivezetése van, valamint a központi rendszer (30) homokcsapda kivezető

nyílásából (38) táplált utókezelő egységből (50), ahol az előkezelő egység (10) tartalmaz a beadagolt talajban lévő

és egy szűrési küszöbértéknél nagyobb méretű részeket eltávolító szűrőblokkot (14), egy hidrojet rendszerű

mosóblokkot (16), és egy talajt zagyosító blokkot (18), ami a megszűrt talajhoz keverés közben meghatározott

mennyiségű vizet adagol hozzá, hogy egy meghatározott állapotú zagy keletkezzen, az utókezelő egység (50)

pedig tartalmaz egy víztelenítő egységet (54) a homokcsapda kivezető nyílás (38) felől érkező talaj

víztartalmának a csökkentésére, valamint a rendszer áll továbbá egy központi vezérlő egységből (2), ami az

előkezelő egységhez (10) és a központi rendszerhez (30) van csatlakoztatva, ami érzékeli a lényeges paraméterek

aktuális értékét, és ezen érzékelt értékek alapján vezérli az említett egységek blokkjait és részeit, amivel a

kivezetett talaj megkívánt tisztaságát biztosítja.

  

 ( 51 ) B25G 1/10 (2006.01)

B62B 5/06 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 20 00305

 ( 22 )   2020.09.15.  

 ( 71 )   Tamás István, 3300 Eger, Szüret u. 7. (HU)  

 ( 72 )   Tamás István, 3300 Eger, Szüret u. 7. (HU)  

 ( 54 ) Tárgyak fogantyújára, markolatára helyezhető érintéssel terjedő fertőző betegségek megelőzésére szolgáló

 higiéniai eszköz

 ( 74 )   Király Béla, 1124 Budapest, Méra u. 5/1. (HU)  
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 ( 57 )
A találmány tárgya egy higiéniai eszköz, amely olyan tárgyak, berendezések fogantyújára (pl. bevásárlókocsik

markolatára, tömegközlekedési járművek fogantyújára) helyezhető, amelyeket egymás után sok ember, köztük

érintéssel terjedő fertőző betegséget (pl. COVID-19-et) hordozó emberek is megfoghatnak, és így az egészséges

emberek megfertőződhetnek. A találmány szerinti higiéniai eszköz (1) egy rugalmas deformációra képes,

csőszerű henger (2), így például vékony falvastagságú papírhenger, amely hosszirányban végig fel van vágva, és

amely ezen vágásnál (3) egyetlen mozdulattal széthúzható, és a használni kívánt tárgy (például bevásárlókocsi)

markolatára helyezhető. A higiéniai eszköz így mechanikai akadályt képez a megfogott tárgy és a felhasználó

keze között. Ezáltal megvalósul az érintés útján terjedő fertőző betegségek terjedésének csökkentése, megelőzése.

Használat után az eszköz egyetlen mozdulattal, biztonságosan lepattintható és hulladékként kezelhető. A

találmány tárgya a hatásosságát, az egyszerű alkalmazhatóságát és költséghatékonyságát tekintve sokféle

élethelyzetben kedvező alternatívát jelenthet a jelenleg széles körben alkalmazott higiéniai eszközökhöz és

megoldásokhoz (jellemzően gumiból, latexből, polietilénből készült kesztyűk, valamint fertőtlenítő folyadékok és

törlőkendők) képest. Emellett akár tájékoztató üzenetek (pl. maszkhasználatra vagy távolságtartásra ösztönző

felhívások) közvetítésére is alkalmas.

  

 ( 51 ) B33Y 10/00 (2015.01)

B22F 3/00 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 20 00250

 ( 22 )   2020.07.30.  

 ( 71 )   TCT Hungary Kft., 1118 Budapest, Rétköz utca 5. (HU)  

 ( 72 )   Ludman Zsolt, 2900 Komárom, Mártírok útja 16/A I.em. 28. (HU)  

  Pammer Dávid, 1116 Budapest , Mágnes u. 6 (HU)  

  Sótér József, 2500 Esztergom, Pázmány Péter u. 10. (HU)  

  Töttösi Ákos, 1094 Budapest, Páva utca 13. IV/1 (HU)  

 ( 54 ) Különböző fémpor alapanyagok együttes felhasználása additív gyártástechnológiai eljárással, egyetlen

gyártási ciklusban megvalósítva, műszaki és design termékek előállításához, az alapanyagok vízszintes és

 függőleges rétegződéseivel

 ( 57 )
A találmány tárgya egy olyan, fémpor alapú additív gyártástechnológiára épülő gyártási eljárás, melynek során az

alapanyagtároló kamrában (1) rétegesen elhelyezett fémporból az építőkamrában (2) olyan design és műszaki

termékek hozhatók létre (10,11), lézeres mikrohegesztés technológiával (9) melyek anyaga ugyan tömör,

fémhatású, felülete tapintásra homogén, de vízszintesen vagy függőlegesen váltakozó fém alapanyagú sávokból

(5, 6) állnak (pl. bronz és acél rétegekből). Az eljárás újdonsága, a réteges gyártási tulajdonságok mellett az, hogy

ez az eljárás egyetlen munkafolyamatban, az előkészítés után automatikusan megy végbe.
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 ( 51 ) B60Q 1/52 (2006.01)

B60T 7/12 (2006.01)

B60T 8/32 (2006.01)

B60W 30/09 (2012.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 20 00291

 ( 22 )   2020.09.03.  

 ( 71 )   VIE Technology (Europe) Kft., 1117 Budapest, Irinyi József utca 4-20. (HU)  

 ( 72 )   Rózsa Tamás 40%, 1173 Budapest, 503. utca 21. (HU)  

  Fuchs András 30%, 2071 Páty, Mocsai Gyula utca 9. (HU)  

  Rapp Tamás 30%, 1117 Budapest, Alíz utca 6/B C épület 5. em. 8. (HU)  

 ( 54 ) Eljárás és elrendezés jármű automatikus vészfékezési folyamatának megfelelő időben történő elindítására

 és a hosszirányú mozgás szabályozására

 ( 74 )   Pintz és Társai Kft., 1085 Budapest, Csepreghy utca 2. (HU)  

 ( 57 )
A találmány tárgya eljárás jármű automatikus vészfékezési folyamatára, az objektum gyorsulási adatainak

közvetlen felhasználása nélkül. A találmány jellegzetessége, hogy az aktuális pillanatbeli kinematikai értékeket a

korábban észlelt kinematikai értékekkel együttesen használjuk fel, az alábbiak szerint: a korábban észlelt

kinematikai értékeket a saját jármű kívánt gyorsulásával együtt alkalmazzuk hipotetikus kinematikai értékek

meghatározására. A hipotetikus értékeket időben az aktuális feldolgozási ciklusra vonatkoztatjuk, míg a korábban

észlelt kinematikai értékek egy előző feldolgozási időciklusra vonatkoznak. A hipotetikus értékeket úgy

határozzuk meg, hogy azok annak az idealizált esetnek feleljenek meg, amely a korábban észlelt kinematikai

értékeket és a saját jármű kívánt gyorsulását figyelembe véve kialakulna. A hipotetikus értékek és a tényleges,

aktuális pillanatbeli értékek viszonya alapján határozzuk meg azt a tényleges figyelmeztetési vagy gyorsítási

utasítást, amelyet a járműnek meg kell valósítania.

A találmány tárgya a jármű automatikus vészfékezési folyamatának kapcsolási elrendezése is.

  

 ( 51 ) B62D 33/04 (2006.01)

B60P 3/20 (2006.01)

B62D 29/04 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 20 00314

 ( 22 )   2020.09.25.  

 ( 71 )   CHRIS COLUMBUS Kft., 2884 Bakonyszombathely, Baross Gábor utca 11. (HU)  

 ( 72 )   Gyurcsik János, 2882 Kerékteleki, Győri út 4/a (HU)  

 ( 54 ) Felépítmény, különösen hőszigetelt rakterű teherszállító járművekhez és az ilyen felépítmény előállítására

 szolgáló eljárás

 ( 74 )   KOVÁRI Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft, 1012 Budapest, Attila út 125. (HU)  
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 ( 57 ) A találmány tárgya felépítmény hőszigetelt rakterű teherszállító járművekhez, amely rendelkezik falelemekkel és

védőborítással. A falelemek negatív idomokból, pozitív idomokból és kitöltő részből épülnek fel. A negatív és

pozitív idomok egy keretet alkotnak, amely a kitöltő részt közrefogja. Az egyes falelemeken található árkokba

csatlakoznak a szomszédos falelemeken található csapok.

  

 ( 51 ) B62K 1/00 (2006.01)

B62M 1/00 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 20 00290

 ( 22 )   2020.09.03.  

 ( 71 )   Szinde Dániel, 1045 Budapest, Párizsi u. 16. (HU)  

 ( 72 )   Szinde Dániel, 1045 Budapest, Párizsi u. 16. (HU)  

 ( 54 )  Monoroller

 ( 57 )
A monoroller lábbal hajtható nagykerekű roller, amely kormányvázzal (1) ellátott, agy és küllő nélküli kerékből

(3) (4) (5) álló, megoldását tekintve ferdekerekes jármű, azzal jellemezve, hogy a kormányváz (1) és az

abroncsból (3), felniből (4), acélhuzalból (5) álló kerék között a görgők (6) teremtenek kapcsolatot, oly módon,

hogy az így kialakult ferde kerék (3) (4) (5) aljára úgy helyezhető a láb hogy az afölötti súlypont a kerék

alátámasztási pontja fölött van az egyensúly érdekében.
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C. SZEKCIÓ - VEGYÉSZET ÉS KOHÁSZAT

 ( 51 ) C05F 15/00 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 20 00287

 ( 22 )   2020.09.02.  

 ( 71 )   Széchenyi István Egyetem, 9026 Győr, Egyetem tér 1. (HU)  

  Universitas-Győr Nonprofit Kft., 9026 Győr, Egyetem tér 1. (HU)  

 ( 72 )   Dr. Szigeti Jenő 5%, 9200 Mosonmagyaróvár, Tündérfátyol u. 7. (HU)  

  Greff Babett 20%, 9146 Rábapordány, Köztársaság utca 9. (HU)  

  Dr. Ásványi Balázs 20%, 9200 Mosonmagyaróvár, Liszt Ferenc u. 6. (HU)  

  Dr. Varga László 20%, 9231 Máriakálnok, Orgona u. 31. (HU)  

  Hanczné Dr. Lakatos Erika 20%, 9231 Máriakálnok, Deák u. 16. (HU)  

  Dr. Molnár Zoltán 10%, 9200 Mosonmagyaróvár, Pozsonyi út 80. Fsz. 1 a. (HU)  

  Sáhó András 5%, 9029 Győr, Írisz utca 1/A. (HU)  

 ( 54 )  Mikrobiológiai anyag és eljárás gyógynövényi hulladékok komposztálására

 ( 74 )   Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16. (HU)  

 ( 57 )
A találmány tárgyát képezi egy eljárás vízgőzdesztillációból/hidrodesztillációból visszamaradt szilárd, szerves

oldószertől mentes gyógynövényi hulladékok komposztálására, valamint kórokozó mikroorganizmusoktól

mentes, visszamaradó fitotoxikus anyagokat csökkentett mennyiségben tartalmazó érett és stabil komposzt

előállítására. A találmány tárgya továbbá mikrobiológiai anyag vízgőzdesztillációból/hidrodesztillációból

visszamaradt szilárd, szerves oldószertől mentes gyógynövényi hulladékok komposztálásának, valamint kórokozó

mikroorganizmusoktól mentes, visszamaradó fitotoxikus anyagokat csökkentett mennyiségben tartalmazó érett és

stabil komposzt előállításának meggyorsítására.

  

E. SZEKCIÓ - HELYHEZ KÖTÖTT LÉTESÍTMÉNYEK
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 ( 51 ) E04H 7/30 (2006.01)

A01F 25/14 (2006.01)

B65D 88/26 (2006.01)

E04H 7/22 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 21 00458

 ( 22 )   2020.05.15.  

 ( 71 )   CTB, INC., 46542-2000 Milford, 611 North Higbee Street (US)  

 ( 72 )   Dingeldein Mark, S., IN 46542 Milford, 11237 N 320 W. (US)  

  Smallegan Craig, P., IN 46538 Leesburg, 6262 N Edgewood Ct (US)  

  Butler David, A., IN 46517 Elkhart, 59843 Lynn Street (US)  

 ( 54 )  Eljárás tölcséres aljú terménytároló siló összeszerelésére

 ( 30 )   62/850,082 2019.05.20. US  

  16/866,069 2020.05.04. US  

 ( 86 )   US2033103  

 ( 87 )   2020236576  

 ( 74 )   SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, Andrássy út 113. (HU)  

 ( 57 )
A találmány tárgya egy eljárás tölcséres aljú terménytároló siló összeszerelésére, ahol a tölcséres aljú

terménytároló siló (22) köpenyrésze (24) egy betonaljzaton (34) szerelhető össze úgy, hogy az előzőleg

egymáshoz csatlakoztatott oldalfal-gyűrűket (40) egymást követően emelőkkel (36) megtámasztják a betonaljzat

(34) felett. Az összeszerelt köpenyrész (24) a betonaljzat (34) felett az emelőkkel (36) alátámasztva megtartható,

miközben a tölcséres aljú terménytároló siló (22) összeszerelt köpenyrészének (24) alsó része köré vízszintes

tartót (44) csatlakoztatnak. A vízszintes tartóhoz (44) gyűrű alak mentén legfelső függőleges támasztólábak (28)

csatlakoztathatók. A vízszintes tartóhoz (44) tölcsérpanelekből (50) kialakított legfelső gyűrű csatlakoztatható. Az

összeszerelt köpenyrészt (24) és a vízszintes tartóhoz (44) előzőleg csatlakoztatott függőleges támasztólábakat

(28) a betonaljzat (34) felett emelőkkel (36) alátámasztott helyzetben megtartják. Ezzel egyidőben az előzőleg

csatlakoztatott függőleges támasztólábak (28) alsó részéhez további, gyűrű alak mentén elrendezett függőleges

támasztólábakat (28) csatlakoztatnak. A korábban csatlakoztatott tölcsérpanelek (50) alsó részéhez egymást

követően további tölcsérpanel-gyűrű (50) csatlakoztatható.

  

 ( 51 ) E06B 3/44 (2006.01)

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 6. szám, 2022.03.28.

Szabadalmi bejelentések közzététele

P57



E05F 15/665 (2015.01)

E06B 11/02 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 20 00311

 ( 22 )   2020.09.21.  

 ( 71 )   Tokai Béla, 2091 Etyek, Deák Ferenc utca 43/A (HU)  

 ( 72 )   Tokai Béla, 2091 Etyek, Deák Ferenc utca 43/A (HU)  

 ( 54 )  Talajszint alá süllyedő, kis helyigényű, súlykiegyenlített nyílászáró szerkezet

 ( 57 )
A találmány tárgya talajszint alá süllyedő, kis helyigényű, súlykiegyenlített nyílászáró szerkezet, amelynek

függőlegesen mozgatható nyílászáró kerete (6) és ahhoz erősített nyílászáró lapja van. A mozgatható nyílászáró

keret (6) hajlékony hajtóelemekhez (5) van rögzítve. A szerkezet tartalmaz meghajtógörgőt (2) is, mely egy

tartóoszlopba (7) van rögzítve oly módon, hogy az egyik oldalon egy meghosszabbított tengelyen (8) keresztül a

meghajtáshoz van csatlakoztatva. A szerkezet mozgatása során a tartóoszlopokban (7) elhelyezett

kiegyenlítősúlyok (1) biztosítják a könnyű működést. A tartóoszlopokon (7) vezetőpályák, illetve a megfelelő

észlelhetőség érdekében irányfények (17) vannak kialakítva.

  

F. SZEKCIÓ - MECHANIKA, VILÁGÍTÁS, FŰTÉS

 ( 51 ) F42B 12/06 (2006.01)

F42B 5/00 (2006.01)

F42B 7/00 (2006.01)

F42B 10/42 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 20 00306

 ( 22 )   2020.09.17.  

 ( 71 )   Fülöp Nándor, 3121 Somoskőújfalu, Őrhely út 9. (HU)  

 ( 72 )   Neve nem feltüntethető  

 ( 54 )  Lövedék

 ( 74 )   Patinorg Kft., 1132 Budapest, Victor Hugo u. 6-8. (HU)  

 ( 57 )
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A találmány tárgya lövedék, amelynek lövedékorra (10), a lövedékorrban (10) elhelyezett és a lövedékorr (10)

talpa (14) felé nyitott fogadóürege (13), valamint a lövedékorr (10) fogadóüregébe (13) legalább részben

behelyezett átszúrótűje (20) van, ahol az átszúrótű (20) orrésszel (21) és annak folytatást képező törzsrésszel (22)

rendelkezik, a lövedékorr (10) és az átszúrótű (20) pedig egymással össze van kapcsolva.

  

G. SZEKCIÓ - FIZIKA

 ( 51 ) G06F 21/00 (2006.01)

H04L 9/00 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 20 00279

 ( 22 )   2020.08.25.  

 ( 71 )   Professzionál Informatikai Zrt., 1122 Budapest, Pethényi köz 7. (HU)  

 ( 72 )   Vágujhelyi Ferenc 90%, 1037 Budapest, Erdőalja köz 8. (HU)  

  Hellner Gábor Zsolt 10%, 1121 Budapest, Zugligeti út 28. 1. emelet 4. ajtó (HU)  

 ( 54 ) Időzáras titkosító eljárás, megfejtő eljárás időzáras titkosításhoz, valamint ezekhez való számítógépes

 rendszer, számítógépes program és számítógéppel olvasható adathordozó

 ( 74 )  Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1024 Budapest, Keleti Károly utca 13/b (HU)  

 ( 57 )
A találmány egyrészt időzáras titkosító eljárás, amelyben információ-forrástól (10) származó, kibocsátási

időpontban meglévő és információ-vevőnek (20) szánt információ (M) kerül időzáras titkosításra egy a

kibocsátási időpontnál későbbi időpontban történő megfejtéshez. Az eljárás során az információt (M)

szimmetrikus titkosító kulccsal (k) titkosítva titkosított információt (C) állítunk elő és a titkosított információt (C)

a információ-vevővel (20) közöljük, majd a megfejtéshez szükséges információkat leképezők általi megfejtéshez

egy decentralizált főkönyvbe (40) kiírjuk. A találmány továbbá megfejtő eljárás az időzáras titkosításhoz,

valamint ezekhez való számítógépes rendszer, számítógépes program és számítógéppel olvasható adathordozó.
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 ( 51 ) G06Q 10/06 (2012.01)

H01L 27/00 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 20 00269

 ( 22 )   2020.08.12.  

 ( 71 )   Kis-Fleischmann Attila, 1037 Budapest, Testvérhegyi lejtő 14. (HU)  

 ( 72 )   Kis-Fleischmann Attila, 1037 Budapest, Testvérhegyi lejtő 14. (HU)  

 ( 54 ) Önkiszolgáló raktárbérlési rendszer kapcsolási elrendezése és eljárás önkiszolgáló raktárbérlési rendszer

 működtetésére

 ( 74 )   Hatházi István, 1191 Budapest, Kisfaludy u. 38. (HU)  

 ( 57 )
A találmány tárgya kapcsolási elrendezés önkiszolgáló raktárbérlési rendszerben, melyben van legalább egy,

bejárati ajtóval ellátott raktárhelyiség (1) azon belül adott esetben számjegy billentyűzettel (15) ellátott zárral (16)

felszerelt ajtóval ellátott tárolók (2) vannak, ahol a rendszer tartalmaz üzemeltetői számítógépet (22) és/vagy

üzemeltetői okostelefont (21), továbbá felhőszolgáltatásban lévő központi szervert (3), alkalmazás szoftvert (4),

értesítési szoftvert (6), adatbázist (5). Raktárhelyiségenként (1) és a tárolókban (2) legalább egy kontroller (11), a

tárolókban (2) adott esetben BLE-szkenner (18) van és raktárhelyiségenként (1) egy videószerver (9) van

felszerelve; minden kontrollernek (11) saját akkumulátora (12) és/vagy szünetmentes elektromos hálózati

csatlakozása van; a tárolókban (2) kívánt esetben kamera (10) van elhelyezve, amely a raktárhelyiség (1)

videószerverével (9) van vezeték vagy vezeték nélküli kapcsolattal összekötve; a videószerver (9) a központi

szerverhez (3) kapcsolódik távközlési, előnyösen internet csatornán keresztül; minden kontrollerre (11) egy

LoRa-modem (13) és legalább egy és előnyösen legfeljebb nyolc tároló (2) ajtóvezérlő (14) van kötve; amely ajtó

vezérlőhöz (14) zár (16), és nyitottságérzékelő (17) csatlakozik; a LoRa-modemek (13) és a BLE-szkenner (18)

LoRa távközlési kapcsolatban vannak legalább egy LoRaWAN hálózati átjárón (7) keresztül egy LoRa hálózati

szerverrel (8), amely távközlési, előnyösen internet kapcsolatban van a központi szerverrel (3) és az azon futó

értesítési szoftverrel (6) és adatbázissal (5); a központi szerver (3) internet kapcsolatban van legalább egy

üzemeltetői okostelefonnal (21), üzemeltetői számítógéppel (22), felhasználói okostelefonnal (23) és/vagy

felhasználói számítógéppel (24).
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 ( 51 ) G06Q 50/00 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 20 00283

 ( 22 )   2020.08.28.  

 ( 71 )   Iszály Ferenc Zalán, 4400 Nyíregyháza, Kórház utca 41. (HU)  

 ( 72 )   Iszály Ferenc Zalán, 4400 Nyíregyháza, Kórház utca 41. (HU)  

 ( 54 )  A könyvtárak új innovációs elektronikus szolgáltatási rendszere

 ( 57 )
A találmány tárgya, elsődleges célja, az egyetemi innováció elősegítése, motiváló, katalizátor szerep betöltése. Az

egyetemi könyvtáraknak egy olyan új zárt Web 2.0 szolgáltatási UnInLib rendszerének megvalósítása,

alkalmazása, mely elősegíti az egyetemi hallgatók, oktatók, diplomások, duális képzésben résztvevő szakemberek

innovációs, Startup ötleteinek, találmányainak megszületését, kidolgozását, elkészítését. A rendszer központi

része a WIKT szoftver rendszer, mely egy új könyvtári portál. A rendszer minden információt, segítséget megad

egy sikeres innovatív vállalkozás beindításához, lebonyolításához: Startup információk, Online kurzusok, Startup

Problémák-, Ötletek-, Profik- adatbázisa. Szakmai társkereső. Új Startup létrehozása, online - offline meetingek,

befektetési lehetőségek, pályázatok, exitálás. A rendszer része a „Startup egyetemistáknak” kurzus, Startup

Labor, Startup kiállítás, Startup konferenciák, Startup táborok. A találmány felhasználási, működési területei:

hazai, nemzetközi egyetemi könyvtárak. A GeInLib alrendszere által pedig több területen segíti a közkönyvtárak

innovációs törekvéseit, melynek főbb funkciói: értékmegőrzés, értékteremtés, online pályázatok, mini kiállítás,

versenyek, online vélemények, rangsorok.

 

  

 ( 51 ) G06Q 50/00 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 20 00281

 ( 22 )   2020.08.27.  

 ( 71 )   Szalay Ákos, 1193 Budapest, Villany u. 15. (HU)  

  Baranyai Krisztina Noémi, 2112 Veresegyház, Fészekrakó u. 19. (HU)  
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 ( 72 )   Szalay Ákos, 1193 Budapest, Villany u. 15. (HU)  

  Baranyai Krisztina Noémi, 2112 Veresegyház, Fészekrakó u. 19. (HU)  

 ( 54 )  Árucikk hulladékát eldobó vevőt azonosító eljárás

 ( 74 )   Tóth-Szabó István, 1138 Budapest, Párkány u. 30. IX/56. (HU)  

 ( 57 )
A találmány egy árucikk hulladékát eldobó vevőt azonosító eljárásra vonatkozik, amelyet a következő lépésekben

hajtunk végre:

- minden egyes árucikket (1) a leendő árucikk-hulladékot (2) képező részénél vagy részeinél a felületén vagy a

hozzá vagy benne rögzített adathordozón (3) vagy az egyetlen árucikket (1) tartalmazó egyedi csomagolóanyagon

egy külön egyedi áruazonosító jellel (4) látunk el,

- azoknál az árucikkeknél (1), amelyeket a kereskedelmi értelemben vett tényleges fogyasztó, azaz a vevő

darabonként is és különböző nagyságú egységcsomagokban (20, 23) is megvásárolhat, az egyedi árucikkeket (1)

is, a több egyedi árucikket (1) tartalmazó egységcsomag (20) csomagolóanyagát (21) is, és adott esetben a több

kisebb egységcsomagot (20) tartalmazó nagyobb egységcsomag (23) csomagolóanyagát (24) is ellátjuk külön

egyedi áruazonosító jellel (4, 22, 25),

- az egyedi árucikkek (1) áruazonosító jelét (4), az egy csomagolóanyagba (21) csomagolt árucikkek (1) egyedi

azonosító jeleit (4) és az ezeket tartalmazó csomagolóanyag (21) egyedi azonosító jelét (22) egymáshoz rendelve,

adott esetben az egy csomagolóanyagba (24) csomagolt több kisebb egységcsomag (20) egyedi áruazonosító jeleit

(22) és az ezeket tartalmazó nagyobb egységcsomag (23) csomagolóanyagának (24) egyedi azonosító jelét (25)

egymáshoz rendelve egy központi adattároló egységbe (16) továbbítjuk, 

- az árucikk (1) eladásakor az adott árucikket (1) forgalmazó helyen (10) a vevőnek, mint kereskedelmi

értelemben vett tényleges fogyasztónak kiadott árucikk(ek)nek (1), vagy az ezeket tartalmazó egységcsomag (20)

csomagolóanyagának (21), vagy a több kisebb egységcsomagot (20) tartalmazó nagyobb egységcsomag (23)

csomagolóanyagának (24) áruazonosító jelét (4, 22, 25) egy, az adott áruazonosító jelhez (4, 22, 25) kialakított, a

forgalmazó helyen (10) elrendezett azonosító jel beolvasó egységgel (7) beolvassuk és a forgalmazó hely (10)

adattároló egységében (9) regisztráljuk,

- egy a forgalmazó helyen (10) elrendezett személyi azonosító jel beolvasó egységgel (8) a vevő önmagában

meglévő hatósági vagy kereskedelmi, vagy az adott árucikk (1) vásárlásához kapott saját egyedi személyi

azonosító jelét (5) is beolvassuk a vevő adathordozó eszközéről (6), és regisztráljuk a forgalmazó hely (10)

adattároló egységében (9),

- az árucikk (1), a kisebb egységcsomag (20) vagy a nagyobb egységcsomag (23) csomagoló anyaga (21, 24)

azonosító jelét (4, 22, 25) és a vevő saját egyedi személyi azonosító jelét (5) összetartozó adatpárként egy

központi adattároló egységbe (12) továbbítjuk és tároljuk,

- végül az adott árucikk (1) eldobott árucikk-hulladékot (2) képező részénél lévő áruazonosító jelet (4) az adott

áruazonosító jelhez (4) kialakított áruazonosító jel beolvasó egységgel (16) leolvassuk, és a központi adattároló

egységbe (12) továbbítjuk, a központi adattároló egységből (12) kiolvassuk az adott árucikket (1) vagy az ezt

tartalmazó kisebb vagy nagyobb egységcsomagot (20, 23) megvásárló vevői egyedi személyi azonosító jelét (5),

és egy vevő azonosító egységgel (13) ennek alapján azonosítjuk a vevőt.
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A rovat 17 darab közlést tartalmaz. 
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Megadott szabadalmak

A. SZEKCIÓ - KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK

 ( 51 ) A61K 31/495 (2006.01)

A61P 25/28 (2006.01)

 ( 13 )  B1

 ( 11 ) 231.227 2022.01.03.

 ( 21 )  P 12 00691

 ( 22 )  2012.11.29.

 ( 40 )  2014.06.30

 ( 73 )  Richter Gedeon Nyrt., 1103 Budapest, Gyömrői út 19/21. (HU)

 ( 72 )  Pitter János dr. 30%, 2030 Érd, Alsóerdősor u. 55/A. (HU)

 Szatmári Balázs dr. 20%, 1173 Budapest, Sarlósfecske u. 21. (HU)

 Marc Debelle 10%, 68100 Mulhouse, Emilio NOELTING rue 16 A (FR)

 Németh György dr. 30%, 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 60. (HU)

 Laszlovszky István dr. 10%, 1111 Budapest, Bartók B. út 16. (HU)

 ( 54 ) Transz-4-{2-[4-(2,3-diklórfenil)-piperazin-1-il]-etil}N,N-dimetilkarbamoil-ciklohexilamin skizofrénia

 negatív tüneteinek kezelésére

B. SZEKCIÓ - IPARI MŰVELETEK ÁLTALÁBAN ÉS SZÁLLÍTÁS

 ( 51 ) B60K 6/36 (2007.10)

 ( 13 )  B1

 ( 11 ) 231.228 2022.01.03.

 ( 21 )  P 18 00232

 ( 22 )  2018.06.28.

 ( 40 )  2019.12.30

 ( 73 )  TRIGON Electronica Fejlesztő és Szolgáltató Kft., 3102 Salgótarján, Füleki út 175. (HU)

 ( 72 )  dr. Simonyi Sándor, 3102 Salgótarján, Baglyasalja, Petőfi u. 59. (HU)

 Neve nem feltüntethető

 ( 54 ) Eljárás az elektromotorok optimális hatásfokú üzemeltetéséhez két elektromotorból és többfokozatú

 sebességváltóból álló hajtáslánccal hajtott gépjárműveknél

 ( 74 )  Tóth-Szabó István, 1138 Budapest, Párkány u. 30. IX/56. (HU)

D. SZEKCIÓ - TEXTIL- ÉS PAPÍRIPAR

 ( 51 ) D01B 1/42 (2006.01)

A23J 1/12 (2006.01)

A23K 10/30 (2016.01)

 ( 13 )  B1

 ( 11 ) 231.226 2022.01.03.

 ( 21 )  P 18 00041

 ( 22 )  2018.01.31.

 ( 40 )  2019.08.28
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 ( 73 )  Debreceni Egyetem 100%, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1 (HU)

 ( 72 )  Domokosné Dr. Szabolcsy Éva 50%, 4243 Téglás, József Attila utca 5. (HU)

 Dr. Fári Miklós Gábor 50%, 8000 Székesfehérvár, Verebélyi utca 10. (HU)

 ( 54 )  Növényifehérje-koagulum előállítására szolgáló eljárás

 ( 74 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16 (HU)

G. SZEKCIÓ - FIZIKA

 ( 51 ) G06F 21/00 (2006.01)

 ( 13 )  B1

 ( 11 ) 231.229 2022.01.03.

 ( 21 )  P 17 00514

 ( 22 )  2017.12.11.

 ( 40 )  2019.06.28

 ( 73 )  Electronic Identity Hungary Kft. 100%, 3800 Szikszó, Szent Anna u. 6. (HU)

 ( 72 )  Vilmos András 35%, 1026 Budapest, Endrődi Sándor u. 27/a (HU)

 Ravetzky Árpád 35%, 8200 Veszprém, Deák Ferenc u. 10/H. (HU)

 Egyed Zalán 7%, 1021 Budapest, Hárshegyi út 5-7/D. 2. em. 204. (HU)

 Persics Bálint 16%, 8834 Murakeresztúr, Kossuth Lajos út 10. (HU)

 Kovács Amadé 7%, 2119 Pécel, Völgy u. 13. (HU)

 ( 54 )  Eljárás és rendszer egyszeri bejelentkezéses felhasználó azonosítás közvetítésére

 ( 74 )  KACSUKPATENT Európai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., 1139 Budapest, Üteg u. 11/a. (HU)

A rovat 4 darab közlést tartalmaz. 
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Megtekinthetővé vált szabadalmi leírások

 ( 11 ) 231.217

 ( 54 ) Javított csuklópánt határozott megállási pozíciókkal

 ( 11 ) 231.218

 ( 54 ) Eljárás könnyűadalék töltésű geopolimer hőszigetelő panel előállítására

 ( 11 ) 231.219

 ( 54 ) Vonós hangszer

 ( 11 ) 231.220

 ( 54 ) Kardioid vonal- és felületsugárzó

 ( 11 ) 231.221

 ( 54 ) Eljárás eukarióta sejtek módosítására

 ( 11 ) 231.222

 ( 54 ) Úszótestek ember vízen való, saját lábán gyalogló közlekedésére

 ( 11 ) 231.223

 ( 54 ) GABAA A5 receptor modulátor hatású biciklusos vegyületek

 ( 11 ) 231.224

 ( 54 ) Nyomásmérő és nyomáshatároló egységgel ellátott tartóegység, infúziós zsák rögzítésére és az infúziós rendszer

gravitációtól független, szabályozható működtetésére

A rovat 8 darab közlést tartalmaz. 
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Szabadalmi oltalom megszűnése és újra érvénybe helyezése

Ideiglenes szabadalmi oltalom megszűnése elutasítás miatt

 ( 21 ) P 19 00074

 ( 54 ) Célszerű módszerek, lehetőségek házfalak belsejében elhelyezkedő hőszigetelő réteg utólagos kialakításával

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 

Ideiglenes szabadalmi oltalom megszűnése lemondás vagy lemondottnak tekintés miatt

 ( 21 ) P 17 00370

 ( 54 ) Elrendezés vitorla körüli áramlás kijelzésére és eljárás annak alkalmazására

 ( 21 ) P 18 00270

 ( 54 ) Önakadó elforduló horog

 ( 21 ) P 19 00182

 ( 54 ) Fröccsöntött termék és eljárás a fröccsöntött termék kialakítására

 ( 21 ) P 19 00277

 ( 54 ) Elektromos energiát termelő széltorony és a hajózás villamosítása

 ( 21 ) P 19 00407

 ( 54 ) Berendezések elrendezése édesvizekből származó mikroműanyag hulladék minták előkészítésére és eljárás az

elrendezés alkalmazására

 ( 21 ) P 19 00449

 ( 54 ) Berendezés folyamatos ételkészítéshez

A rovat 6 darab közlést tartalmaz. 

Végleges szabadalmi oltalom megszűnése díjfizetés hiányában

 ( 11 ) 223.885

 ( 21 ) P 02 02003

 ( 54 ) Berendezéscsoport eladó és vevő közötti üzletkötés pénzügyi műveleteinek előkészítésére és lebonyolítására

 ( 11 ) 226.027

 ( 21 ) P 04 00136

 ( 54 ) Cementes kötőanyag-alapú lemez

 ( 11 ) 227.833

 ( 21 ) P 09 00389

 ( 54 ) Elrendezés és eljárás helyiségek tűzoltására
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 ( 11 ) 227.969

 ( 21 ) P 04 00786

 ( 54 ) Eljárás és berendezés szálas lap előállítására fonalak vagy kócok szétterítésével

 ( 11 ) 228.684

 ( 21 ) P 02 02095

 ( 54 ) Eljárás, valamint hulladékégető berendezés erősen halogénezett folyékony hulladékok korrózió- és

emissziószegény társított elégetésére hulladékégető berendezésben

 ( 11 ) 229.402

 ( 21 ) P 04 01404

 ( 54 ) (R)-(-)-2-hidroxi-2-(2-klórfenil)-ecetsav rezolválási eljárása

 ( 11 ) 229.436

 ( 21 ) P 04 00184

 ( 54 ) Tisztítóeszköz törlőkendő megfogására

 ( 11 ) 230.244

 ( 21 ) P 06 00779

 ( 54 ) Diagnosztikai esszék a B19 parvovírushoz

 ( 11 ) 230.256

 ( 21 ) P 13 00359

 ( 54 ) Energia-átalakító berendezéscsoport napsugarakból származó energia hasznosítására, valamint eljárás külszíni

fejtések felhagyott bányagödreinek az energia-átalakító berendezéscsoport megvalósításával történő

hasznosítására

 ( 11 ) 230.350

 ( 21 ) P 02 01994

 ( 54 ) Főzőtasak élelmiszerekhez

 ( 11 ) 230.972

 ( 21 ) P 15 00278

 ( 54 ) Velőűr szeg törött csöves csontok szegezéséhez

A rovat 11 darab közlést tartalmaz. 

Szabadalmi oltalom újra érvénybe helyezése

 ( 21 ) P 18 00193

 ( 54 ) Rendszer egymástól távol lévő személyek közötti vizuális kollaboráció, különösen virtuális ügyfélszolgálat

biztosítására, valamint eljárás vizuális kollaboráció, különösen virtuális ügyfélszolgálat létrehozására

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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Vegyes szabadalmi közlemények

Jogutódlás

 ( 21 )  P 19 00243

 ( 71 )  Levendula Bt. 100%, Tatabánya (HU)

 ( 74 )  PATINORG KFT., 1132 Budapest, Victor Hugo u. 6-8. (HU)

 ( 21 )  P 20 00129

 ( 71 )  METAL SHREDDER HUNGARY Zrt., Győr (HU)

 ( 74 )  Kiss János József, 1051 Budapest, Arany János u. 15. III. 3.5. (HU)

A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 

Képviseleti megbízás

 ( 21 )  P 19 00243

 ( 71 )  Levendula Bt. 100%, Tatabánya (HU)

 ( 74 )  PATINORG KFT., 1132 Budapest, Victor Hugo u. 6-8. (HU)

 ( 21 )  P 20 00198

 ( 71 )  Dömény Zoltán, Paks (HU)

 ( 74 )  Király György, 1171 Budapest, Nemesbükk u. 49. (HU)

 ( 21 )  P 20 00344

 ( 71 )  Metaplasma S.L. 45%, Gijon Asturias (ES)

 Int-Energia Kft. 45%, Budapest (HU)

 Molekula-Szeged Kft. 10%, Algyő (HU)

 ( 74 )  KOVÁRI Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., 1012 Budapest, Attila út 125. (HU)

A rovat 3 darab közlést tartalmaz. 

Képviselet megszűnése

 ( 21 )  P 08 00533

 ( 73 )  Vidra Környezetgazdálkodási Kft., Győr (HU)

 ( 74 )  Várnai Anikó, INTERINNO Szabadalmi Iroda, 1024 Budapest, Margit körút 73. (HU)

 ( 21 )  P 20 00344

 ( 71 )  Metaplasma S.L. 45%, Gijon Asturias (ES)

 Int-Energia Kft. 45%, Budapest (HU)

 Molekula-Szeged Kft. 10%, Algyő (HU)

 ( 74 )  Kormos Ágnes, 1132 Budapest, Váci út 66. (HU)

A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 
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EURÓPAI SZABADALMI KÖZLEMÉNYEK

Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása

 ( 11 )  E056682

 ( 21 )  E 19 000151

 ( 96 ) EP 20190000151 2019.03.27.

 ( 97 ) EP 3545737 A1 2019.10.02.

EP 3545737 B1 2021.09.01.

 ( 73 )  Kerner Maschinenbau GmbH, 89344 Aislingen (DE)

 ( 72 )  Kerner, Tobias

 ( 74 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)

 ( 54 )  Talajművelő eszköz legalább egy boronahenger egységgel
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 ( 13 )  T2
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 ( 21 )  E 19 183034
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 ( 72 )  ECKELBARGER, Joseph D.

 EPP, Jeffrey B.

 FIELDS, Stephen Craig
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 GIAMPIETRO, Natalie C.
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készítmény, nem-vizes szekunder akkumulátor pozitív elektród és nem-vizes szekunder akkumulátor

 előállítására
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KIEGÉSZÍTŐ OLTALMI TANÚSÍTVÁNYRA VONATKOZÓ

KÖZLEMÉNYEK

Tájékoztatás kiegészítő oltalmi tanúsítványra vonatkozó bejelentésekről

 ( 21 )  S 22 00006

 ( 22 )  2022.02.07.

 ( 71 )  GALDERMA RESEARCH & DEVELOPMENT , 06410 Biot Les Templiers , 2400 Route des Colles (FR)

 ( 95 )  Trifarotén, adott esetben gyógyszerészetileg elfogadható sója formájában

 Termék típusa: Gyógyszer

 ( 68 )  HU E013660

 ( 54 )  A RAR receptorokat moduláló új ligandumok, valamint alkalmazásuk humán gyógyászatban és kozmetikumokban

 ( 92 )  OGYÉI/37613-5/2021 2021.12.06

 Engedélyezett termék neve: Aklief

 ( 93 )  PL PL 10590/0071-0001 2020.01.13

 Engedélyezett termék neve: Aklief

 ( 74 )  Kovári Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., 1012 Budapest, Attila út 125. (HU)

 ( 21 )  S 22 00007

 ( 22 )  2022.02.18.

 ( 71 )  Xencor Inc., 91016 Monrovia, 111 W. Lemon Avenue (US)

 ( 95 )  Tafasitamab

 Termék típusa: Gyógyszer

 ( 68 )  HU E017620

 ( 54 )  CD19-re irányuló optimalizált antitestek

 ( 92 )  EU/1/21/1570 2021.09.01

 Engedélyezett termék neve: Minjuvi - tafasitamab

 ( 74 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16. (HU)

 ( 21 )  S 22 00008

 ( 22 )  2022.03.01.

 ( 71 )  BASF Agro B.V., 6835 EA Arnhem, Groningensingel 1 (NL)

 ( 95 )  Mefentriflukonazol és protiokonazol kombinációja

 Termék típusa: Növényvédő szer

 ( 68 )  HU E047715

 ( 54 )  Triazol vegyületet tartalmazó készítmények

 ( 92 )  6300/2803-2/2021 2021.10.21

 Engedélyezett termék neve: Osiris Next kereskedelmi gyűjtőcsomag

 ( 74 )  DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16. (HU)

A rovat 3 darab közlést tartalmaz. 
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Megadott kiegészítő oltalmi tanúsítványok

 ( 11 )  S000583

 ( 21 )  S 21 00021

 ( 22 )   2021.06.04.  

 ( 73 )   Alnylam Pharmaceuticals, Inc., MA 02142 Cambridge (US)  

 ( 95 )  Inklizirán

 Termék típusa: Gyógyszer

 ( 68 )   HU E035887  

 ( 54 )   PCSK9 iRNS készítmények és eljárások azok alkalmazására  

 ( 92 )   EU/1/20/1494 2020.12.10  

  Engedélyezett termék neve: Leqvio - inklizirán  

 ( 24 )   2033.12.06  

 ( 94 )   2035.12.10  

 ( 74 )   SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, Andrássy út 113. (HU)  

 ( 11 )  S000584

 ( 21 )  S 17 00022

 ( 22 )   2017.05.18.  

 ( 73 )   BioMarin Pharmaceutical Inc., 94949 Novato, CA (US)  

 ( 95 )  Eloszulfáz alfa

 Termék típusa: Gyógyszer

 ( 68 )   HU E032074  

 ( 54 )   Aktív, nagymértékben foszforilált, emberi liszoszomális szulfatáz enzimek előállítása és alkalmazása  

 ( 92 )   EU/1/14/914 2014.04.30  

  Engedélyezett termék neve: Vimizim-Eloszulfáz alfa  

 ( 24 )   2029.01.17  

 ( 94 )   2029.04.30  

 ( 74 )   Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1368 Budapest 5, Pf. 198. (HU)  

 ( 11 )  S000585

 ( 21 )  S 17 00042

 ( 22 )   2017.10.31.  

 ( 73 )   Biogen MA Inc., MA 02142 Cambridge (US)  

  Cold Spring Harbor Laboratory, NY 11724 Cold Spring Harbor (US)  

 ( 95 )  Nuszinerszen vagy sói

 Termék típusa: Gyógyszer

 ( 68 )   HU E027486  

 ( 54 )   SMN2-Splicing módosítására szolgáló készítmények és eljárások  

 ( 92 )   EU/1/17/1188 2017.06.01  

  Engedélyezett termék neve: Spinraza - nuszinerszen  

 ( 24 )   2026.06.24  

 ( 94 )   2031.06.23  

 ( 74 )   Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1368 Budapest 5, Pf. 198. (HU)  

A rovat 3 darab közlést tartalmaz. 

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 6. szám, 2022.03.28.

Megadott kiegészítő oltalmi tanúsítványok

S18



Kiegészítő oltalmi tanúsítványok időtartam meghosszabbításának megadása

 ( 11 )  S000378

 ( 98 )   2017.10.26.  

  2017.10.26.  

  2019.01.18.  

  2017.10.26.  

  2021.10.25.  

  2021.10.25.  

 ( 73 )   Enanta Pharmaceuticals, Inc., MA 02472 Watertown (US)  

 ( 95 )  Glecaprevir vagy gyógyszerészetileg elfogadható sói vagy észterei

 Termék típusa: Gyógyszer

 ( 68 )   HU E028384  

 ( 54 )   Makrociklusos prolinból leszármaztatható HCV szerin proteáz inhibitorok  

 ( 92 )   EU/1/17/1213 2017.07.28  

  Engedélyezett termék neve: Maviret  

 ( 24 )   2031.09.21  

 ( 94 )   2033.01.28  

 ( 74 )   SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, Andrássy út 113. (HU)  

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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HASZNÁLATI MINTA KÖZLEMÉNYEK

Megadott használati mintaoltalmak

A. SZEKCIÓ - KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK

 ( 11 ) 0005405 2022.01.18.

 ( 21 )  U 20 00226

 ( 22 )  2020.12.28.

 ( 73 )  JULIUS-K9 Zrt., Szigetszentmiklós (HU)

 ( 72 )  Sebő Gyula, Szigetszentmiklós, (HU)

 ( 54 )  Húzóhám

 ( 57 )
Húzóhám (1), kutyák számára, melynek elnyújtott körívet formáló nyaki eleme (2) van, mely a kutya nyakát a

torok és a nyakszirt irányából körül öleli, továbbá két mellső lába között mellpárnában (15) folytatódik, míg a

kutya nyakszirtjén X alakzatot bezárva egy, a kutya gerincvonala mentén végig húzódó tengelyvonal (18)

mindkét oldalán, egy-egy felsőoldali hevederben (7) folytatódik, mely felsőoldali hevederek (7) egy-egy

alsóoldali hevederhez (8) kapcsolódnak, mely alsóoldali hevederek (8) egyik végükön a kutya mellkasa alatt a

mellpárnába (15) csatlakoznak, míg az azzal ellentétes végükön, a kutya csípője felől, egy-egy húzózsinór (19)

fogadására kialakított húzókarika (12) van rögzítve, azzal jellemezve, hogy a nyaki elem (2) egy hosszú

nyakszíjból (4), két rövid nyakszíjból (3) és két elasztikus elemből (6) áll, a hosszú nyakszíj (4) a mellpárnából

(15) V-alakzatban szétágazik, a rövid nyakszíjak (3) a kutya nyakszirtje felől a mellpárna (15) irányába

V-alakzatban kettéágaznak, míg a kutya nyakszirtjén egy-egy felsőoldali hevederben (7) folytatódnak a

tengelyvonal (18) mindkét oldalán, a két rövid nyakszíj (3) egymást a tengelyvonalon (18) keresztezi, a hosszú

nyakszíjat (4) és a felsőoldali hevedereket (7) egy-egy gerincvonali öv (9) köti össze, a gerincvonali övek (9) és a

tengelyvonal (18) között, a tengelyvonal (18) mindkét oldalán, egy-egy találkozási pont (5) van, ahol a rövid

nyakszíjak (3) és a hosszú nyakszíj (4) egymással szemben helyezkednek el, és a hosszú nyakszíjat (4) a rövid

nyakszíjakkal (3) egy-egy elasztikus elem (6) köti össze, amely elasztikus elemek (6) a találkozási pontokon (5)

átívelően áthaladnak és a gerincvonali övek (9) által vannak behatárolva.

 ( 51 ) A61F 13/20 (2006.01)

 ( 11 ) 0005392 2021.12.17.

 ( 21 )  U 21 00086

 ( 22 )  2021.05.10.

 ( 73 )  Dr. Havas Jenő Károly, Budapest (HU)

 Dr. Szomolányi Adrienn, Budapest (HU)

 ( 72 )  Dr. Havas Jenő Károly, Budapest, (HU)
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 Dr. Szomolányi Adrienn, Budapest, (HU)

 ( 54 )  Fertőtlenítő hatású nőgyógyászati eszköz

 ( 57 )
Fertőtlenítő hatású nőgyógyászati eszköz női nemi szerveket támadó kórokozók elpusztítására, amely tömör,

félgömbben végződő, henger alakú, természetes és/vagy szintetikus rostokból felépített havi vérzésnél használt

húzószállal kiképzett tamponból és elemi jódot tartalmazó gumiból áll, amelyre az jellemző, hogy a tampon (1),

mint hordozótest palástját funkcionális nyílásokat (2) tartalmazó, egyik végén félgömbhéjban végződő, 0,01-től

2-ig terjedő tömegszázalék elemi jódot tartalmazó, természetes vagy szilikongumiból kiképzett, 0,01-2 mm

vastag falú cső-membrán (3) veszi körül; a tampon (1) és a cső-membrán (3) között, a tampon (1) teljes felületét

zárt módon beborító, jód számára átjárhatatlan 0,01-0,1 mm vastag teflon vagy cellofán fólia (4) helyezkedik el.

 ( 51 ) A63B 21/018 (2006.01)

 ( 11 ) 0005403 2022.01.18.

 ( 21 )  U 21 00142

 ( 22 )  2021.07.27.

 ( 73 )  Horváth Ákos, Budapest (HU)

 ( 72 )  Horváth Ákos, Budapest, (HU)

 ( 54 )  Féktárcsás erőnlétjavító szerkezet

 ( 74 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

 ( 57 )
Féktárcsás erőnlétjavító szerkezet, amely tengelyt (3), rudat (1), kötelet (12), fékbetéttel ellátott féknyerget (5),

fékerő állító szervet (8) és féktárcsát (4) tartalmaz, azzal jellemezve, hogy szabadonfutó csapágy belső gyűrűje

(10) a tengelyhez (3) vagy a féktárcsához (4) van rögzítve, a rúdhoz (1) rugós kötélvisszahúzó szerkezet (16) van

annak elfordulását megengedő módon rögzítve, a kötél (12) a szabadonfutó csapágy külső gyűrűjén (11) van

átvetve, a kötél (12) egyik vége a kötélvisszahúzó szerkezethez (16) van erősítve, a kötél (12) másik vége pedig

kötélrögzítő elemmel (13) rendelkezik.
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 ( 51 ) A63C 19/02 (2006.01)

 ( 11 ) 0005402 2022.01.13.

 ( 21 )  U 19 00211

 ( 22 )  2019.11.05.

 ( 73 )  Délnyugat Reklámstúdió Kft., Pécs (HU)

 ( 72 )  Csíkos András, Pécs, (HU)

 ( 54 )  Hordozható sportpályaépítő készlet

 ( 57 )
Hordozható sportpályaépítő készlet, mely tartalmaz gumiőrlemény lapokat (1), műfű-szőnyegcsíkokat (2),

oldaloszlopokat (3), sarokoszlopokat (4) és palánkokat (5), azzal jellemezve, hogy tartalmaz szegélyléceket (6) is;

minden egyes oldaloszlopban (3) van egy függőleges üreg (7), az oldaloszlopnak (3) van az aljának két ellentétes

oldalából merőlegesen kiálló egy-egy palánktámasza (8), a palánktámaszokból (8) függőlegesen felfelé kiálló

egy-egy illesztőcsapja (10), az oldaloszlopnak (3) az aljából az oldaloszlopra (3) és a palánktámaszokra (8)

merőlegesen kiálló oszloptámasza (9), az oszloptámaszt (9) és az oldaloszlopot (3) összekötő ferde támasztórúdja

(11); az oldaloszlopon (3) a palánktámaszok (8) fölött függőleges sín (12) van; minden egyes sarokoszlopban (4)

van egy függőleges üreg (7), a sarokoszlopnak (4) van az aljának két egymással derékszöget bezáró oldalából

merőlegesen kiálló egy-egy palánktámasza (8), a palánktámaszokból (8) függőlegesen felfelé kiálló egy-egy

illesztőcsapja (10), a sarokoszlop (4) aljának a palánktámaszokkal (8) szemközti oldalaiból a sarokoszlopra (4)

merőlegesen kiálló egy-egy oszloptámasza (9), az oszloptámaszokat (9) a sarokoszloppal (4) összekötő egy-egy

ferde támasztórúdja (11); a sarokoszlopon (4) a palánktámaszok (8) fölött függőleges sín (12) van.

 ( 51 ) A63F 9/08 (2006.01)

 ( 11 ) 0005407 2022.01.19.

 ( 21 )  U 21 00041

 ( 22 )  2021.03.10.

 ( 73 )  Bereczky Károly Tibor, Budapest (HU)

 ( 72 )  Bereczky Károly Tibor, Budapest, (HU)
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 ( 54 )  Logikai készségfejlesztő játék

 ( 74 )  Kiss János József, Budapest

 ( 57 )
Logikai készségfejlesztő játék, amely alaplap (1) és átlátszó fedlap (2) között elrendezett és játékelemeket (8)

hordozó, keretben (3) elrendezett forgatható szerkezeti egységeket tartalmaz, azzal jellemezve, hogy

- a játékelemeket (8) hordozó szerkezeti egységek síkban elrendezett és fogaskerekekkel (5.1, 6.1) összekapcsolt

szélső és középső játékelemtartó tárcsák (5, 6),

- a szélső és középső játékelemtartó tárcsák (5, 6) között terelők (7) vannak elrendezve,

- a játékelemek (8) a szélső és középső játékelemtartó tárcsák (5, 6) fészkeibe (5.5) vannak behelyezve,

- a játékelemek (8) és a fészkek (5.5) száma egyező,

- a középső játékelemtartó tárcsában (6) a fedlap (2) sorolói (2.4) által határolt csatorna (6.2) van kialakítva,

- a fedlapon (2) kivágások (2.1) vannak kialakítva a szélső és középső játékelemtartó tárcsák (5, 6) kapcsolódó

részei felett.

B. SZEKCIÓ - IPARI MŰVELETEK ÁLTALÁBAN ÉS SZÁLLÍTÁS

 ( 51 ) B01J 4/02 (2006.01)

 ( 11 ) 0005394 2021.12.17.

 ( 21 )  U 19 00193

 ( 22 )  2019.10.09.

 ( 73 )  Sentimento Kft., Érd (HU)

 ( 72 )  Simon János Gergely, Érd, (HU)

 ( 54 ) Automatizált hidrotoxikológiai berendezés tiszta hatóanyagok és hatóanyag keverékek statikus, fél-statikus

 és átfolyóvizes rendszerben történő vizsgálatához

 ( 57 )
Automatizált hidrotoxikológiai berendezés tiszta hatóanyagok és hatóanyag keverékek statikus, félstatikus és

átfolyóvizes rendszerben történő vizsgálatához, azzal jellemezve, hogy korróziómentes anyagból készült vázra

(V) oldható kötéssel rögzített vízelőkészítő rendszerrel (A1) rendelkezik, amely toxikológiailag semleges anyagú

csőrendszerrel csatlakozik standard hígítóvíz pumpához (A2), amely flexibilis, toxikológiailag semleges anyagú

csőrendszerrel csatlakozik platformhoz (B1), amelyre oldható kötéssel rögzített legalább egy fecskendőpumpa

(B2) és alatta található legalább egy inicializáló tartály (B3) valamint legalább egy oldatkészítő tartály (B4)

toxikológiailag semleges anyagból készült polcon, vezető sínek között, az oldatkészítő tartályok (B4) között nincs

kapcsolat, az inicializáló tartály (B3) és az oldatkészítő tartályok (B4) között nincs kapcsolat, az inicializáló

tartály (B3) és az oldatkészítő tartályok (B4) alatt, külön toxikológiailag semleges anyagból készült polcon,

vezető sínek között helyezkedik el legalább egy puffertartály (B5), a puffertartályok (B5) között nincs kapcsolat,

az inicializáló tartály (B3) és a puffertartályok (B5) között nincs kapcsolat, legalább egy teszttartály (B6) a
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puffertartályok (B5) alatt található külön polcokon, vezető sínek között, a teszttartályok (B6) között nincs

kapcsolat, az inicializáló tartály (B3) és a teszttartályok (B6) között nincs kapcsolat, az inicializáló tartály (B3),

az oldatkészítő tartályok (B4), a puffertartályok (B5) és a teszttartályok (B6) alakkal záró módon

csepegésmentesen csatlakoznak egy-egy szintfigyelő egységbe (C3), a szintfigyelő egységek toxikológiailag

semleges anyagból készült csövei és csőidomokkal csatlakoznak szelepmodulhoz (C1), a szelepmodul (C1)

oldható kötéssel a korróziómentes anyagból készült vázra (V) rögzített, a szelepmodul (C1) összeköttetést nyújt

toxikológiailag semleges csőrendszerén keresztül az inicializáló tartály (B3) és dekontamináló tartály (A3) között,

valamint az oldatkészítő tartály (B4) és a puffertartály (B5) vagy a dekontamináló tartály (A3) között, valamint a

puffertartály (B5) és a teszttartályok (B6) vagy a dekontamináló tartály (A3) között, valamint a teszttartályok

(B6) és a dekontamináló tartály (A3) között azzal a kikötéssel, hogy csak azonos oszlopban lévő tartályok között

nyújt összeköttetést a dekontamináló tartály (A3) kivételével, illetve az oldatkészítő tartályokhoz (B4) és a

puffertartályokhoz (B5) csatlakoztatva a szintfigyelő egységen (C3) keresztül a szelepmodul (C1) keringtető és

továbbító szivattyúval (C2) fel van szerelve, ezen kívül a tartályok vízelvezető csatornán (C4) keresztül is

csatlakoznak a dekontamináló tartályhoz (A3), amely a vízelőkészítő rendszer (A1) mellett, a teszttartályok (B6)

alatt helyezkedik el.

 ( 51 ) B65D 55/00 (2006.01)

B65F 1/00 (2006.01)

 ( 11 ) 0005406 2022.01.18.

 ( 21 )  U 21 00035

 ( 22 )  2021.03.04.

 ( 73 )  dr. Tajti Csaba, Eger (HU)

 ( 72 )  dr. Tajti Csaba, Eger, (HU)

 ( 54 )  Önkioldó gravitációs fedélzár

 ( 57 )
Önkioldó gravitációs fedélzár, amely tároló oldallapjának hengeres nyílásában elhelyezett, az oldallaphoz

csavaranyával rögzített, peremmel, félköríves felső peremmel és félköríves alsó peremmel ellátott zártestből és a

zártest hengeres nyílásába helyezett, kulcs elemmel, peremmel és a peremhez rögzített ütközővel ellátott betétből

áll, azzal jellemezve, hogy a fedélzár (1) záró elemből (5) és a záróelemet (5) a zártestet (19) és a betétet (20)

magába foglaló, a tároló (2) belső terében (30) az oldallaphoz (3) rögzített, nyílással (12) ellátott védőborításból

(11), valamint a tároló (2) fedeléhez (4) csavaranyákkal (14) rögzített U alakú kengyelből (9) áll, és a záróelem

(5) üreggel (8) és kampóval (6) kialakított alaptestéhez (10) súlyelemekből (17, 27) álló ellensúly (7) van

rögzítve, és az alaptest (10) a betéthez (20), a betétet (20) magába foglaló módon, csavaranyával (22) van

rögzítve és az alaptest (10) kampója (6) a védőborítás (11) nyílásán (12) átvezetve, az U alakú kengyelbe (9)

beakasztva van elhelyezve.
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E. SZEKCIÓ - HELYHEZ KÖTÖTT LÉTESÍTMÉNYEK

 ( 51 ) E01C 23/01 (2006.01)

E01C 19/50 (2006.01)

E04F 21/20 (2006.01)

 ( 11 ) 0005409 2022.02.02.

 ( 21 )  U 21 00036

 ( 22 )  2021.03.04.

 ( 73 )  Péntek Attila, Balatonfüred (HU)

 ( 72 )  Péntek Attila, Balatonfüred, (HU)

 ( 54 )  Rendszer padló feltöltésére

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

 ( 57 )
Rendszer padló feltöltésére, amely tartalmaz oldalfalakat (2) és padlót (1), azzal jellemezve, hogy továbbá

tartalmaz legalább egy szintezőpontot (10) a padlóhoz rögzítve, ami rendelkezik ragasztóval (11) és bázissal (12).

F. SZEKCIÓ - MECHANIKA, VILÁGÍTÁS, FŰTÉS

 ( 51 ) F24F 13/00 (2006.01)
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 ( 11 ) 0005404 2022.01.18.

 ( 21 )  U 21 00156

 ( 22 )  2021.09.03.

 ( 73 )  Debreceni Egyetem, Debrecen (HU)

 ( 72 )  Dr. Csáky Imre 55%, Debrecen, (HU)

 Kostyák Attila 20%, Debrecen, (HU)

 Szekeres Szabolcs 20%, Debrecen, (HU)

 Dr. Szodrai Ferenc 5%, Debrecen, (HU)

 ( 54 )  Légterelő egység beépített szellőztető rendszerekhez

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

 ( 57 )
Légterelő egység (10), amelynek alsó fedőlapja (12) és ahhoz csatlakozó oldallapjai (14) vannak, ahol az alsó

fedőlapon (12) légterelő lamellákat (22) tartalmazó légkiömlő nyílás (20) van kialakítva, továbbá ahol az

oldallapok (14) felső szélén mágneses rögzítőelemek (16) vannak elrendezve, azzal jellemezve, hogy az

oldallapok (14) magassága legalább 15 cm, és a lamellák (22) egy vagy több lamellacsoportba vannak rendezve,

ahol az egyes lamellacsoportok légbefúvási iránya egymástól független.

G. SZEKCIÓ - FIZIKA

 ( 51 ) G01R 11/00 (2006.01)

 ( 11 ) 0005397 2021.12.20.

 ( 21 )  U 21 00089

 ( 22 )  2021.05.12.

 ( 73 )  Schrack Technik Kft. , Budapest (HU)

 ( 72 )  Horváth István, Érd, (HU)

 ( 54 )  Villamos energia fogyasztásmérő szekrény

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

 ( 57 )
Villamos energia fogyasztásmérő szekrény (10), amely tartalmaz legalább egy fogyasztásmérőhelyet (11), a

fogyasztásmérő szekrény (10) alsó részén elhelyezett csatlakozó teret (12), vezetékkivezetést (14),

vezetékbevezetést (13), a fogyasztásmérőhelyek (11) legalább egy részében vezetékeket, amelyek a

vezetékbevezetés (13) és a vezetékkivezetés (14) között futnak az egyes fogyasztásmérőhelyekhez (11) és

előnyösen a fogyasztásmérőhelyek (11) mérőórákkal vannak ellátva, azzal jellemezve, hogy a vezetékbevezetés

(13) a csatlakozó tér (12) oldalán és/vagy alján található, a vezetékkivezetés (14) pedig a fogyasztásmérő

szekrény (10) felső határoló felületén található.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 6. szám, 2022.03.28.

Megadott használati mintaoltalmak

U33



A rovat 10 darab közlést tartalmaz. 
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FORMATERVEZÉSI MINTAOLTALMI KÖZLEMÉNYEK

Megadott formatervezési mintaoltalmak

02. OSZTÁLY - RUHÁZATI CIKKEK ÉS RÖVIDÁRUK

 ( 11 ) 0092903 2022.01.18

 ( 21 )  D 21 00063

 ( 22 )  2021.08.09.

 ( 72 )  Domonkos Katalin, 2310 Szigetszentmiklós, Aranyhomok u. 5. (HU)

 ( 73 )  Domonkos Katalin, 2310 Szigetszentmiklós, Aranyhomok u. 5. (HU)

 ( 74 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, Andrássy út 113. (HU)

 ( 54 )  Overál fenék része

 ( 55 )

 

 1/1. ábra

 

 1/2. ábra

 ( 51 )  02-02

 ( 11 ) 0092907 2022.01.17

 ( 21 )  D 21 00098

 ( 22 )  2021.11.15.

 ( 72 )  Katona Szabina, 7627 Pécs, Csárda utca 55. (HU)

 ( 73 )  Katona Szabina, 7627 Pécs, Csárda utca 55. (HU)

 ( 54 )  Baba kúszóruha

 ( 55 )

 

 1/1. ábra

 

 1/4. ábra

 

 

 1/2. ábra

 

 1/5. ábra

 

 

 1/3. ábra

 

 1/6. ábra
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 1/7. ábra

 

 1/10. ábra

 

 1/13. ábra

 

 1/16. ábra

 

 1/19. ábra

 

 1/22. ábra

 

 1/25. ábra

 1/8. ábra

 

 1/11. ábra

 

 1/14. ábra

 

 1/17. ábra

 

 1/20. ábra

 

 1/23. ábra

 

 1/26. ábra

 1/9. ábra

 

 1/12. ábra

 

 1/15. ábra

 

 1/18. ábra

 

 1/21. ábra

 

 1/24. ábra

 ( 51 )  02-99

 ( 11 ) 0092906 2022.01.17

 ( 21 )  D 21 00093
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 ( 22 )  2021.11.05.

 ( 72 )  Katona Szabina, 7627 Pécs, Csárda utca 55. (HU)

 ( 73 )  Katona Szabina, 7627 Pécs, Csárda utca 55. (HU)

 ( 54 )  Baba kúszóruha

 ( 55 )

 

 1/1. ábra

 

 1/4. ábra

 

 1/7. ábra

 

 1/10. ábra

 

 1/13. ábra

 

 1/16. ábra

 

 1/2. ábra

 

 1/5. ábra

 

 1/8. ábra

 

 1/11. ábra

 

 1/14. ábra

 

 1/17. ábra

 

 1/3. ábra

 

 1/6. ábra

 

 1/9. ábra

 

 1/12. ábra

 

 1/15. ábra

 

 1/18. ábra
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 1/19. ábra

 

 2/2. ábra

 

 2/5. ábra

 

 2/8. ábra

 

 2/11. ábra

 

 2/14. ábra

 

 

 1/20. ábra

 

 2/3. ábra

 

 2/6. ábra

 

 2/9. ábra

 

 2/12. ábra

 

 2/15. ábra

 

 

 2/1. ábra

 

 2/4. ábra

 

 2/7. ábra

 

 2/10. ábra

 

 2/13. ábra

 

 2/16. ábra
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 2/17. ábra

 

 2/20. ábra

 

 3/3. ábra

 

 3/6. ábra

 

 3/9. ábra

 

 3/12. ábra

 

 3/15. ábra

 2/18. ábra

 

 3/1. ábra

 

 3/4. ábra

 

 3/7. ábra

 

 3/10. ábra

 

 3/13. ábra

 

 3/16. ábra

 2/19. ábra

 

 3/2. ábra

 

 3/5. ábra

 

 3/8. ábra

 

 3/11. ábra

 

 3/14. ábra

 

 3/17. ábra
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 3/18. ábra

 

 3/21. ábra

 

 3/19. ábra

 

 3/22. ábra

 

 3/20. ábra

 ( 51 )  02-99

32. OSZTÁLY - GRAFIKUS SZIMBÓLUMOK ÉS LOGÓK, FELÜLETI MINTÁZATOK, DÍSZÍTÉS

 ( 11 ) 0092902 2022.01.18

 ( 21 )  D 21 00061

 ( 22 )  2021.07.28.

 ( 72 )  Keindl Győző, 2837 Vértesszőlős, Sánc u. 4. (HU)

 ( 73 )  Keindl Győző, 2837 Vértesszőlős, Sánc u. 4. (HU)

 ( 74 )  INNOPLEX Iparjogvédelmi Kft., 1036 Budapest, Bécsi út 85. fszt.5. (HU)

 ( 54 )  Grafikai dizájnok

 ( 55 )

 

 1/1. ábra

 

 4/1. ábra

 

 2/1. ábra

 

 3/1. ábra

 ( 51 )  32-00

 ( 11 ) 0092908 2022.01.17

 ( 21 )  D 21 00041

 ( 22 )  2021.05.11.

 ( 72 )  Urbancsokné Pijesovszky Ildikó, 5540 Szarvas, Munkás utca 38. (HU)

 ( 73 )  Urbancsokné Pijesovszky Ildikó, 5540 Szarvas, Munkás utca 38. (HU)

 ( 54 )  Textil díszítő elem
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 ( 55 )

 

 1/1. ábra

 

 4/1. ábra

 

 7/1. ábra

 

 10/1. ábra

 

 13/1. ábra

 

 16/1. ábra

 

 

 2/1. ábra

 

 5/1. ábra

 

 8/1. ábra

 

 11/1. ábra

 

 14/1. ábra

 

 17/1. ábra

 

 

 3/1. ábra

 

 6/1. ábra

 

 9/1. ábra

 

 12/1. ábra

 

 15/1. ábra

 

 18/1. ábra
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 19/1. ábra

 

 22/1. ábra

 

 25/1. ábra

 

 28/1. ábra

 

 31/1. ábra

 

 34/1. ábra

 

 37/1. ábra

 20/1. ábra

 

 23/1. ábra

 

 26/1. ábra

 

 29/1. ábra

 

 32/1. ábra

 

 35/1. ábra

 

 38/1. ábra

 21/1. ábra

 

 24/1. ábra

 

 27/1. ábra

 

 30/1. ábra

 

 33/1. ábra

 

 36/1. ábra

 

 39/1. ábra
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 40/1. ábra

 

 43/1. ábra

 

 46/1. ábra

 

 49/1. ábra

 

 41/1. ábra

 

 44/1. ábra

 

 47/1. ábra

 

 50/1. ábra

 

 42/1. ábra

 

 45/1. ábra

 

 48/1. ábra

 ( 51 )  32-00

A rovat 5 darab közlést tartalmaz.
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Formatervezési mintaoltalom megújítása

 ( 11 )  0090840

 ( 21 )  D 07 00025

 ( 22 )  2007.02.23.

 ( 54 )  Doboz papírszalvéta csomagolásához és adagolásához

 ( 11 )  0091054

 ( 21 )  D 07 00024

 ( 22 )  2007.02.23.

 ( 54 )  Doboz papírszalvéta csomagolásához és adagolásához

A rovat 2 darab közlést tartalmaz.
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Vegyes formatervezési mintaoltalmi közlemények

Név-, illetve címváltozás

 ( 11 )  0092602

 ( 21 )  D 17 00084

 ( 54 )  Sarokbidé

 ( 73 )  Szekeres Márta Ibolya, Hajdúszoboszló (HU)

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 20 00182

 ( 220 ) 2020.01.22.

 ( 731 )  HB REAVIS Ingatlanfejlesztési Alap, Budapest (HU)

 ( 740 )  Orbán Miklós Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) AGORA Budapest

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

  37    Építőipari szolgáltatások.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 21 00133

 ( 220 ) 2021.01.15.

 ( 731 )  International Hospitality Concepts Limited, Hong Kong (HK)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) AT HOME

 ( 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; tejdesszertek; alacsony

zsírtartalmú joghurtok; alacsony zsírtartalmú tej; alacsony zsírtaralmú tejtermékből készült szendvicskrémek;

aludttej; biotej; tejtermékből készített kávékrémporok; erjesztett tej; tej alapú fehérítőszerek italokhoz; cottage

cheese (oltóanyaggal készült, de nem erjesztett friss sajt); erjesztett tejes italok étkezési célokra; főként tejet

tartalmazó tejes italok; fölözött tej; fűszervajak; gyümölcslevet tartalmazó tejalapú italok; író; hűtött tejalapú

desszertek; ivójoghurtok; ízesített tej; ízesített joghurtok; joghurt desszertek; joghurt alapú italok; juhtej; kakaós

tejitalok; kecsketej; kecsketejből készültjoghurtok; kefir; krémpor [tejtermékek]; magas fehérjetartalmú tej;

magas zsírtartalmú tejszín; tejszín; tejturmix; sajtok; sajttermékek; sűrített tej; száraz tejsavó; tej alapú snackek;

tejszínhab; tejalapú tejszínhab öntetek; tejes pudingok; tejes tea túlnyomórészt tejjel; tejföl; tejpor; tejsodó jellegű

 joghurtok; tejtermékalapú szendvicskrémek; teljes tej; vaj; vajkrém; étkezési olajok és zsírok.

 ( 210 ) M 21 02473

 ( 220 ) 2021.04.07.

 ( 731 )  Hársfa Home Kft, Kecskemét (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Illatszerek, eszenciaolajok.

 ( 210 ) M 21 02659

 ( 220 ) 2021.07.06.

 ( 731 )  AI-GTS Kft., Cserénfa (HU)
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( 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.

  12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

 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.

 45    Alternatív vitarendezési szolgáltatások; betörés elleni és riasztórendszerek felügyelete;

éjjeliőr-szolgáltatások; életmentési szolgáltatások; ellopott vagyontárgyak felkutatása; eltűnt személyek

 felkutatása; őrszolgálatok; őrző-védő szolgáltatások; személyes háttéradatok vizsgálata.

 ( 210 ) M 21 02716

 ( 220 ) 2021.07.11.

 ( 731 )  Monofaktura Kft., Kecskemét (HU)

 ( 541 ) ChocoTrip

 ( 511 )   30    Csokoládé.

 ( 210 ) M 21 02973

 ( 220 ) 2021.08.09.

 ( 731 )  Kovács Barbara Petra, Békéscsaba (HU)

 ( 541 ) Amma Torna

 ( 511 )  41    Nevelés, szakmai képzés, know-how átadása, gyakorlati képzés, tornatanítás; sport és kulturális

 tevékenység; oktatás, oktatási vizsgáztatás.

 44    Fizioterápia, fizioterápiával kapcsolatos szolgáltatások, gyógytornával kapcsolatos szolgáltatások;

állapotfelmérés; sport- és szabadidős tevékenységek; életmód és sporttevékenységek; egészséggel és életmóddal

 kapcsolatos szolgáltatások; interneten keresztül nyújtott fizioterápiás szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 03013

 ( 220 ) 2021.08.12.

 ( 731 )  Rozsos Ákos, Halásztelek (HU)

 ( 740 )  Dr. Németh András Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Méray

 ( 511 )  12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök; anyagmozgató kézikocsik; billenős

tehergépkocsik, kamionok; állatszállító járművek; automatikus irányítású járművek; billentőszerkezetekkel

felszerelt járművek; drón; elektromos hajtású járművek; elektromos járművek; elektromos meghajtású járművek;

felvonók (síliftek); földi járművek és szállítóeszközök; függő szállítóberendezések emberek szállításához;

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 6. szám, 2022.03.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M631



függőkonvejorok; hibrid járművek; járművek részei és szerelvényei; kabinok kötélpályás

szállítóberendezésekhez; katonai célokra kialakított járművek; katonai járművek; katonai járművek szállításhoz;

katonai szállítójárművek; kerekes járművek; készlet formájában árusított járművek; kétéltű járművek; kötélpályás

szállítóberendezések; kötélpályás szállítóberendezések és készülékek; külső rakományszállítók járművekhez;

légi- és űrjárművek; légpárnás hajók; légpárnás járművek; mozgássérültek számára kialakított járművek; önjáró

elektromos jármű; önjáró szállítóeszközök; önjáró rakodójárművek; önrakodó járművek; önvezető járművek;

rakétameghajtású járművek; rakodószerkezetekkel felszerelt járművek; serleges rakodóval felszerelt járművek;

síliftek, sífelvonók; szárazföldi, légi, vízi vagy vasúti helyváltoztató eszközök, járművek; szélhajtású járművek;

személyzet nélküli járművek; személyzet nélküli szállító járművek; teheráru-szállító járművek; utasszállító

gépjárművek; utasszállító járművek; vízben használatos járművek; vízi járművek, úszó járművek; vízijárművek;

ablaktörlők, szélvédőtörlők (járműalkatrészek); ablaktörlők, szélvédőtörlők gépkocsikhoz; ablaktörlők,

szélvédőtörlők; abroncskarimák járművekhez; abroncstüskék, abroncsszegek; árbócok hajókhoz, csónakokhoz;

autogirók; belső gumiabroncstömlők; biztonsági csecsemő- és gyermekülések járművekhez; biztonsági

gyermekülések járművekhez; biztonsági hevederek, hámok biztonsági gyermekülésekhez (járművekhez);

biztonsági hevederek, hámok járműülésekhez; borítások járművek kormánykerekeire; civil drónok; csomagtartók

járművekhez; járművekhez csatolható, erősíthető csomagtartók; csónakdaruk; csúszásgátlók járműabroncsokhoz;

csúszásgátló láncok; csúszásgátló láncok gépkocsik kerekeihez; csúszásgátló láncok járműabroncsokhoz;

csúszásgátló láncok járművek kerekeihez; dekoratív dísztárcsák járművekhez; dekoratív jármű dísztárcsák;

dísztárcsák; egyensúlyozós egykerekű elektromos rollerek; egyensúlyozós elektromos rollerek; lábbal hajtható

rollerek (járművek); pedálos rollerek; elektromos emelőfalak (szárazföldi járművek részei); elektromos hajtású

szárazföldi járművek; elektromos járművek szárazföldi használatra; elektromos teherautók (járművek);

elektromos traktorok (járművek); elektromos járművek légi használatra; elektromos meghajtású légi járművek;

elektromos járművek vízi használatra; elektromos meghajtású vízi járművek; elektromos cigarettagyújtók

szárazföldi járművekhez; elektromos kerékpárok; elektromos rásegítéses kerékpárok (pedelec); összecsukható

elektromos kerékpárok; szélvédő takaró ponyvák elektromos kerékpárokhoz; ellensúlyok járművek kerekeihez;

erőátviteli láncok szárazföldi járművekhez; evezők, evezőlapátok; evezőlapátok; kajak evezőlapátok; evezővillák;

farevezők; fejtámaszok járműülésekhez; fékbetétek; fékbetétek (jármű -); fékbetétek járművekhez; jármű

fékbetétek; elektronikus fékek járművekhez; fékek járművekhez; kúpos fékek szárazföldi járművekhez; fékek

(kerékpárok részei); fékek gépkocsikhoz; fékek kerékpárokhoz; fékek szárazföldi járművekhez; fékpofák

gépkocsikhoz; fékpofák járművekhez; fékpofák (kerékpárok részei); fékpofák szárazföldi járművekhez;

féktárcsák; féktárcsák (motorkerékpárok részei); féktárcsák motorkerékpárokhoz; féktárcsák szárazföldi

járművekhez; féktárcsák, tárcsafékek járművekhez; felfüggesztéses lengéscsillapítók járművekhez; jármű

felfüggesztés részét képező lengéscsillapító rugók; jármű felfüggesztés részét képező lengéscsillapítók; rugók

jármű felfüggesztési rendszerekhez; rugók járművek felfüggesztési egységeihez; légrugós felfüggesztés

vezetőülés és vezetőfülke rugózásához; fényszóró-törlők; törlők autók fényszóróihoz; billenő fogaskerekek

szárazföldi járművekhez; előtétfogaskerekek szárazföldi járművekhez; fogaskerekek (kerékpárok alkatrészei);

fogaskerekek kerékpárokhoz; fogaskerekek szárazföldi járművekhez; fogaskerekek szárazföldi járművek

motorjaihoz; szárazföldi jármű fogaskerekek; fordulatszám-csökkentő áttételek szárazföldi járművekhez;

forgattyúházak gépjárművek alkatrészeihez (nem motorjaihoz); forgóvázak vasúti kocsikhoz; vasúti forgóvázak;

furgonok; furgonok (járművek); futófelületek járművekhez (szíjgörgők); futófelületek abroncs újrafutózáshoz;

futófelületek az építőiparban használt járművek abroncsainak újrafutózásához; futófelületek építőipari járművek

abroncsainak újrafutózásához; futófelületek erdészeti járművek abroncsainak újrafutózásához; futófelületek

gumiabroncsok újrafutózásához; gumi futófelületek gumiabroncsokhoz; gumiabroncs futófelületek;

gépkocsialvázak; elektromos gépkocsik; gépkocsik; gépkocsik szárazföldi szállításhoz; lenyitható gépkocsitetők;

utasszállító gépkocsik; kormánykerekek gépkocsikhoz; ajtókilincsek gépkocsikhoz; automatikus sebességváltók

gépkocsikhoz; biztonsági hámok, hevederek gépkocsi ülésekhez; biztonsági övek gépkocsikhoz; csomagtartók

gépkocsikhoz; esernyőtartók gépkocsikhoz; fék szegmensek gépkocsikhoz; fékbetétek gépkocsikhoz;

felfüggesztési rendszerek gépkocsikhoz; formázott kormánykerék-borítások gépkocsikhoz; gépkocsi ablakok;
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gépkocsi ajtók; gépkocsi karosszériák; gépkocsi lengéscsillapítók; gépkocsi lökhárítók; gépkocsi műszerfalak;

gépkocsi szélvédők; gépkocsik és szerkezeti elemeik; gépkocsikhoz való tetőcsomagtartók; gépkocsikhoz való

tetőcsomagtartó dobozok, tetőboxok; gépkocsiülések; hajtóláncok gépkocsikhoz; hamutartók gépkocsikhoz;

kartámaszok gépkocsiülésekhez; küllők gépkocsikhoz; láncok gépkocsikhoz; lengéscsillapító rugók

gépkocsikhoz; lengéscsillapítók gépkocsikhoz; leszerelhető, lenyitható gépkocsitetők; napellenzők gépkocsikba;

nyomatékváltók gépkocsikhoz; pohártartók gépkocsikhoz; rögzítők gépkocsirészek gépkocsi-karosszériához való

rögzítésére; sebességváltók gépkocsikhoz; síléctartók gépkocsikhoz; spoilerek, légterelő szárnyak gépkocsikhoz;

szélvédők gépkocsikhoz; szivargyújtók gépkocsikba; tengelykapcsoló mechanizmusok gépkocsikhoz; torziós

rudak gépkocsikhoz; biztonsági gyermekülések gépkocsikba; légzsákok (biztonsági felszerelések gépkocsikba);

lopásgátló eszközök gépkocsikhoz; lopásgátló zárak gépkocsik kormánykerekére; gumiabroncsok gépkocsikhoz;

kerékagyak gépkocsikhoz; golfautók (járművek); belső tömlők járműkerekek gumiabroncsaihoz; belső tömlők

motorkerékpárok gumiabroncsaihoz; belső tömlők (repülőgépek gumiabroncsaihoz); csúszásgátló textil huzatok

gumiabroncsokhoz; foltok gumiabroncsokhoz; foltozó anyagok gumiabroncsokhoz; foltozóanyagok gumiabroncs

belsőkhöz; futózott gumiabroncsok; gumi futófelület-mintázatok gumiabroncsok újrafutózásához; gumi

futófelület-mintázatok újrahasznosított gumiabroncsok újrafutózásához; gumiabroncs belsők; gumiabroncs

foltozó tapaszok; gumiabroncs huzatok; gumiabroncs-javító felszerelések; gumiabroncs köpenyek; gumiabroncs

rögzítők; gumiabroncs szelepek; gumiabroncsbelsők erdészeti járművekhez; gumiabroncsbelsők

járműkerekekhez; gumiabroncsjavító anyagok; gumiabroncsok, abroncsgumik; gumiabroncsok buszokhoz;

gumiabroncsok erdészeti járművek kerekeihez; gumiabroncsok és abroncstömlők motorkerékpárokhoz;

gumiabroncsok gépjárművekhez; gumiabroncsok hóekékhez; gumiabroncsok járműkerekekhez; gumiabroncsok

járművekhez; gumiabroncsok kerekesszékekhez; gumiabroncsok kerékpárokhoz; gumiabroncsok kereskedelmi

járművekhez; gumiabroncsok kétkerekű járművekhez; gumiabroncsok légi járművekhez; gumiabroncsok

mezőgazdasági járművekhez; gumiabroncsok motorkerékpárokhoz; gumiabroncsok motoros járművek

kerekeihez; gumiabroncsok szárazföldi járművekhez; gumiabroncsok tehergépkocsikhoz; gyűrűk gumiabroncsok

újrafutózásához; javító felszerelések gumiabroncstömlőkhöz; javító felszerelések gumiabroncsbelsőkhöz; kézi

pumpák járművek gumiabroncsainak felfújásához; lábpumpák járművek gumiabroncsainak felfújásához; pumpák

gumiabroncsok felfújásához; szárazföldi járművekhez használatos gumiabroncsok; tapadásnövelők

gumiabroncsokhoz; tapaszok, sallerfoltok gumiabroncs belsőkhöz; tömlő nélküli gumiabroncsok kerékpárokhoz;

tömör gumiabroncsok járművek kerekeihez; tömör gumiabroncsok járműkerekekhez; tüskés gumiabroncsok

járművekhez; tüskés gumiabroncsok járművek tapadásának elősegítésére hóban; tüskés gumiabroncsok járművek

tapadásának elősegítésére jeges körülmények között; újrafutózott gumiabroncsok; kerekek, gumiabroncsok és

lánctalpak; kerekek, gumiabroncsok és lánctalpak járművekhez; gumibelsők; gumibelsők kerékpárokhoz;

rugalmas hab gumibelsők; aknaszedők (hajók); egyárbócos hajók; hajók; kábelfektető hajók; motoros

hajók/kisebb hajók; motoros vitorlás hajók, motoros vitorlások; összeszerelhető formában árusított csónakok,

hajók; part menti hajók; szabadidős hajók, csónakok; utasszállító hajók; vitorlás csónakok, hajók; vízi járművek

(csónakok és hajók); hajókon használatos acél nyílásfedelek; ablakzárak tengeri hajók ablakaihoz; alakra formált,

vízhatlan ponyvák csónakokhoz, hajókhoz; alsó vitorlarudak hajókhoz; árbóclábak hajókhoz; automatikus

kormányművek hajókhoz; csavarlapát-védők hajókhoz; csavartengelyek hajókhoz; elektromos kormányművek

(hajókhoz); formára alakított huzatok csónakokhoz, hajókhoz; hajó kormányszerkezetek (nem automata); hajó

ütközőpárna; hajóablakok, ökörszemablakok; hajóárbócok; hajóbordák; hajócsavarok; hajócsavarok

csónakokhoz; hajócsavarok járművekhez; hajócsavarok (propellerek) csónakokhoz, hajókhoz; hajócsavarok

tengerjáró hajókhoz; hajócsavarok vízi járművekhez; hajók kikötőbikái; hajók mozgásának csökkentésére

szolgáló stabilizátorok; hajókémények; hajótestek; hajótestek, csónaktestek; hordszárnyak hajókhoz; kikötőbikák

(hajózás); kitámasztó ékek hajókhoz, csónakokhoz; kormánylapátok hajókhoz; kormányállások tengeri hajókhoz;

kormányművek hajókhoz; kormányrudak hajókhoz; kormányszerkezetek hajókhoz (nem automata); kötél által

okozott kopás elleni védőprofilok hajókhoz; méretre készült védőponyvák hajókhoz és tengeri járművekhez;

nyílásfedelek, mint hajók szerkezeti alkatrészei; ökörszemablakok (hajókhoz); sólyák, lejtők hajóknak; súrlódó

sínek tengeri hajókhoz; szerkezeti részek, részegységek csónakokhoz, hajókhoz; szétkapcsolók, kioldók

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 6. szám, 2022.03.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M633



hajókhoz; tengeri hajók árbócai; üléspárnák csónakok, hajók üléseihez; ütközőbóják hajókhoz; ütközőpárnák

hajókhoz; védőtetők csónakokhoz, hajókhoz; víztartályok hajókhoz (hajók szerkezeti elemei); gőzüzemű

kormányművek hajókhoz; hajtórudak szárazföldi járművekhez, nem motoralkatrészek; barázdált szárú betétek

(szárazföldi járművek fogaskerék-hajtóműveinek alkatrészei); csúszó tengelybordák (szárazföldi járművek

fogaskerék-hajtóműveinek alkatrészei); erőátviteli szíjak szárazföldi járművek hajtóműveihez; fogaskerék

hajtóművek szárazföldi járművekhez; gépjárművek automata bütykös hajtómű rendszerei; gyorsító hajtóművek

szárazföldi járművekhez; hajtófogaskerekek, fogazott hajtótengelyek járművekhez; hajtóláncok (kerékpárok

részei); hajtóláncok szárazföldi járművek motorjaihoz; hajtóláncok szárazföldi járművekhez; hajtóláncvédők

kétkerekű gépjárművekhez; hajtómű egységek erőátvitelhez szárazföldi járművekben; hajtómű egységek

szárazföldi járművekhez; hajtómű felső fedelek szárazföldi járművekhez; hajtóművek járművekhez; hajtóművek

szárazföldi járművekhez; hajtóművek (szárazföldi járművek részei); hajtószíjak szárazföldi járművek

meghajtásához; hajtószíjak szárazföldi járművek hajtóműveihez; hajtószíjak szárazföldi járművekhez;

hajtótengelyek, kardántengelyek szárazföldi járművekhez; irányváltó hajtóművek (szárazföldi járművekhez);

kerékpár hajtókarok; mechanikus hajtóművek, fogaskerékművek szárazföldi járművekhez; motorkerékpárok

hajtóláncai; szögletes tengelybordák (szárazföldi járművek fogaskerékhajtóműveinek alkatrészei); belső égésű

motorokkal hajtott mozdonyok; belső égésű motorokkal hajtott vasúti kocsik; emberi erővel hajtott targoncák és

kézikocsik; hajtókocsik; lábbal hajtott szánok; pedállal hajtott szárazföldi járművek; hálófülkék járművekhez;

háromkerekű áruszállító kerékpárok; helikopterek; rotorlapátok helikopterekhez; szerkezeti részek, részegységek

helikopterekhez; védőburkolatos farokrotorok helikopterekhez; beépített csillapítóval rendelkező hidraulikus

tengelykapcsolók szárazföldi járművekhez; gépjárművek hidraulikus áramkörei; hidraulikus abroncsfékek;

hidraulikus abroncsfékek kerékpárokhoz; hidraulikus áttételek szárazföldi járművekhez; hidraulikus erőátviteli

egységek szárazföldi járművekhez; hidraulikus kuplungok, tengelykapcsolók szárazföldi járművekhez;

hidraulikus tárcsafékek; hidraulikus tárcsafékek kerékpárokhoz; hidraulikus tengelykapcsolók szárazföldi

járművekhez; sebességváltók szárazföldi járművek hidraulikus erőátviteléhez; forgó hidraulikus csillapítók

járművekhez; forgó hidraulikus lengéscsillapítók járművekhez; hidraulikus áramkörök járművekhez; hidraulikus

féknyomás-szabályozók járművekhez; hidraulikus szervoszelepek, mint járművek hidraulikus rendszereinek

alkatrészei; hidraulikus vezérlőrendszerek járművekhez; hidraulikus szervoszelepek, mint járművek

fékrendszereinek alkatrészei; járművek hidraulikus csatlakozói; hidroplánok, vízi repülőgépek; hintók

karosszériájának alkatrészei; hintók, kocsik tetői; hintók, lovaskocsik; hintók, szekerek szállításhoz;

hőlégballonok; hűtőjárművek; irányjelzők járművekhez; irányjelzők kerékpárokhoz; irányjelzők szárazföldi

járművekhez; irányjelzők autókhoz; jachtok; motoros jachtok; kormányösszekötők jachtokhoz; automotív

járművek; csuklós járművek; építőipari járművek szállítási célokra; futókerékpárok (járművek); hulladékgyűjtő

járművek; ipari járművek; ipari szárazföldi járművek; járőr járművek, segélykocsik; kereskedelmi járművek;

kétkerekű járművek; kötöttpályás járművek; közúti járművek (szállításhoz); lakóautók (rekreációs járművek);

lakóautók (szabadidős járművek); lakótérrel felszerelt járművek; lánctalpas járművek; locsolókocsik (járművek);

nem motoros robogók (járművek); önműködő forgácsszóró, zúzalékszóró járművek; önjáró szárazföldi járművek;

országúti segítségnyújtó járművek; páncélozott járművek; páncélozott szárazföldi járművek; pótkocsik, utánfutók

(járművek); rakományok billentésére használt járművek; repülőgép-vontató járművek; robogók (járművek); sínen

közlekedő járművek; sportcélú járművek; szánok (járművek); szárazföldi, földi járművek; szárazföldi

helyváltoztató eszközök, járművek; szárazföldi járművek; szárazföldi közlekedésre szolgáló járművek;

szárazföldön használatos járművek; tartálykocsik (szárazföldi járművek); távirányítású járművek; távirányítós

járművek, nem játékszerek; távvezérelt szárazföldi járművek; teherszállító járművek; terepjáró járművek;

traktorral húzott szárazföldi járművek; trélerek (járművek); utánfutók, pótkocsik szárazföldi járművekhez; vasúti

járművek; vasúti közlekedési járművek; vontatott járművek; antisztatikus csíkok járművekhez; belső tömlők

járművek abroncsaihoz; belső tömlők járművek kerekeihez; belső tömlők (kétkerekű motoros járművekhez vagy

kerékpárokhoz); csúszásgátló szegecsek járművek abroncsaihoz; csúszásgátló tüskék járműabroncsokhoz; díszes

kerékborítások járművekhez; dörzskerekek szárazföldi járművekhez; járműablakok; járműalvázak;

járműkarosszéria részei; járműkarosszéria szerelvények; járműkarosszériák aerodinamikus tartozékai;
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járműkarosszériák alsó része, járműalvázak; járműkarosszériák részét képező napellenzők; szigetelt

járműkarosszériák; szigetelt járműkarosszéria-panelek; védőszalagok járműkarosszériákhoz; járműkárpitok;

járműlépcsők, fellépők, hágcsók; bőrkárpitok járműülésekhez; járműülés kárpitok; járműülés alrendszerek;

járműülések; járműülések fából; laza, alakra formált üléshuzatok járműülésekhez; védőhuzatok járműülésekhez

(alakra formált); védőhuzatok járműülésekhez (rögzített); járművek kerékküllői; kerékküllők autókhoz;

kerékküllők járművekhez; fém lökhárítóvédők járművekhez; járművek lökhárítói; lökhárítók járművekhez;

lökhárítók ütközői járművekhez; lökhárítók vasúti kocsiállományhoz; kamerás drónok; kézbesítő drónok;

áruszállító drónok; katonai célú drónok; katapultülések járművekhez; katapultülések (pilóta); katapultülések

repülőgépekbe; karimák, illesztőperemek vasúti kerekekhez; kenuevezők; kenuk; kerékpár kerékagyak;

kerékagyak kerékpárokhoz; kerékagyak járművekhez (motorkerékpárokhoz); kerékagyak járművekhez;

kerékagyak; jármű kerékagyak; kerékagy gyűrűk; kerekek (szárazföldi járművek részei); kerekek szárazföldi

járművekhez; szabadonfutó kerekek szárazföldi járművekhez; áruszállító kerékpárok; borítások

kerékpárnyergekhez; borítások kerékpárok kormányfogantyúihoz; csomagtartó táskák kerékpárokhoz;

csomagtartók kerékpárokhoz; első váltók (kerékpár); első villa csatlakozók (kerékpárok alkatrészei); első villák

kerékpárokhoz; fékkábelek kerékpárokhoz; fékkarok kerékpárokhoz; felfüggesztési rendszerek kerékpárokhoz;

forgó kormányfogantyúk kerékpárokhoz; formára szabott kerékpárhuzatok; görgősláncok kerékpárokhoz;

gyermekülések kerékpárokhoz; hajtásláncok (kerékpárok részei); hajtásláncok kerékpárokhoz; hátsó

sebességváltók (kerékpár); huzatok kerékpárok pedáljaihoz; járműveken használható kerékpárszállítók; kerékpár

állványok részei; kerékpár kitámasztók; kerékpár kitámasztók, stenderek; kerékpár klipszek; kerékpár

nyeregcsövek; kerékpár nyergek; kerékpár pótkerekek (tanuláshoz); kerékpár sárvédők; kerékpár támaszok;

kerékpár táskák; kerékpár tengelyek; kerékpárcsengők; kerékpárfékek; kerékpárkormányok; kerékpárláncok;

kerékpárok irányjelzői; kerékpáros táskák; kerékpáros táskák, biciklis táskák; kerékpárpedálok; kerékpárra

szerelhető csomagtartók; kerékpárszállító eszközök járművekhez; kerékpártartó állványok részei; kerékpártartók;

kerékpártartók és -szállítók; kerékpártartók járművekhez; kerékpártartók szállításhoz; kerékpárülés-huzatok;

kerékpárvázak; kitámasztókerekek kerékpárokhoz; klipszek kerékpárokhoz; kormánymarkolatok kerékpárokhoz;

kormányok (kerékpárok részei); kormányrudak kerékpárokhoz; kormányszárak (kerékpárok alkatrészei);

kormányvégek (kerékpárok részei); kormányvégek kerékpárokhoz; kosarak kerékpárokhoz; kulacstartók

kerékpárokhoz; küllővédők kerékpárokhoz; láncgyűrűk kerékpárokhoz; láncok (kerékpárok részei); láncok

kerékpárokhoz; láncvédők kerékpárokhoz; lengéscsillapítók kerékpárokhoz; markolatok kerékpár-fékkarokra;

nyereghuzatok kerékpárokhoz; nyeregtakarók kerékpárokhoz vagy motorkerékpárokhoz; nyeregtáskák

kerékpárokhoz; nyergek kerékpárokhoz vagy motorkerékpárokhoz; palacktartók kerékpárokhoz; pótkerekek

kerékpárokhoz; sárhányók kétkerekű gépjárművekhez vagy kerékpárokhoz; sebességváltók kerékpárokhoz;

sebességváltók (kerékpárok részei); szerkezeti részek, részegységek kerékpárokhoz; táskák (kosarak)

kerékpárokhoz; telikerekek (kerékpárok részei); ülések gyermek kerékpárokhoz; ülések kerékpárokhoz; váltók

kerékpárokhoz; vázak kerékpár-csomagtartókhoz; villák (kerékpárok alkatrészei); villanyak burkolatok

(kerékpárok részei); abroncskarimák kerékpárok kerekeihez; abroncsok gyermek kerékpárokhoz; belső nélküli

abroncsok kerékpárokhoz; belső tömlők kerékpárokhoz; defektjavító felszerelések kerékpárabroncsokhoz;

gumitömlők (kerékpárokhoz); kerekek kerékpárokhoz; kerékpárabroncsok felfújására szolgáló pumpák,

levegőpumpák; kerékpárabroncsok, gumik; kerékpár küllők; kerékpárabroncs-karimák; kerékpárkerekek,

biciklikerekek; kerékpárok részét képező kerekek; kerékpárpumpák; küllők kerékpár kerekekhez; küllők

kerékpárokhoz; légszivattyúk kétkerekű gépjárművekhez vagy kerékpárokhoz; pumpák kerékpárabroncsok

felfújásához; szabadonfutó kerekek kerékpárokhoz; kétéltű repülőgépek; kétkerekű gépjárművek; kétkerekű

kézikocsik; kétkerekű kocsik, taligák; elektromos motorok kétkerekű járművekhez; motoros szánok; motoros

szánok szállításhoz; szánok, szánkók; kuplungok szárazföldi járművekhez; lakóautók; lakókocsik; láncok

motorkerékpárokhoz; láncok szárazföldi járművek meghajtásához; légdeszkák; léghajók (kormányozható);

kerekek légi járművekhez; légi járművek leszálló kerekei; fékező ernyők légi járművekhez; riasztórendszerek légi

járművekhez; távriasztók légi járművekhez; fékek légi járművekhez; héjszerkezetek légi járművekhez; indító,

kilövő szerkezetek légi járművekhez; légcsavarok, propellerek légi járművekhez; kiegyenlítő hengerek légi
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járművek fékrendszereihez; spoilerek, légterelő szárnyak légi járművekhez; szárnyak légi járművekhez;

szárnyszelvények légi járművekhez; üléspárnák légi járművek üléseihez; üveglapok légi járművekhez;

lovaskocsik; motokrossz motorkerékpárok; motorizált egykerekű kerékpárok; motorizált szárazföldi kordék;

motorkerékpárok; motoros és nem motoros robogók személyszállításhoz; motoros ételhordó kocsik; motoros

kerékpárok; motoros golfkocsik; motoros poggyászkocsik; motoros robogók; motorosszánok; motorral és

számítógépes vezérléssel ellátott golfkocsik; motortriciklik; nem motoros ételkocsik; nem motoros, összecsukható

poggyászkocsik; quadok (négykerekű motorok); csónakok, motorcsónakok vízisíeléshez; motorcsónakok;

sugárhajtású motorcsónakok; vízsugár hajtású motorcsónakok; méretre szabott védőhuzatok motoros

golfkocsikhoz; utasháttámlák motorkerékpárokhoz; állványok, támaszok motorkerékpárokhoz; csomagtartó

táskák motorkerékpárokhoz; csomagtartók motorkerékpárokhoz; elektromos sebességváltó berendezések

szárazföldi járművek motorjaihoz; első távtartók (motorkerékpárok részei); fékbovdenek (motorkerékpárhoz);

féknyergek (motorkerékpárokhoz); fékpedálok (motorkerékpárok részei); fényszórótartók (motorkerékpárok

alkatrészei); fogantyúk motorkerékpárokhoz; fogaskerék-motorok szárazföldi járművekhez; földi járművek

hajtásláncai, beleértve a motorokat; forgattyúházak, karterek szárazföldi járművek alkatrészeihez, nem

motorjaihoz; forgó kormányfogantyúk motorkerékpárokhoz; görgősláncok motorkerékpárokhoz; járművek

motorháztetőire erősíthető csomagtartók; karterek szárazföldi járművekhez, kivéve motorjaihoz;

kormányfogantyúk (motorkerékpárok részei); kormányok (motorkerékpárok részei); kormányrúd

lengéscsillapítók (motorkerékpárok alkatrészei); kormányszalag motorkerékpárokhoz; lábtartók

motorkerékpárokhoz; lánckerekek motorkerékpárokhoz; lengéscsillapítók motorkerékpárokhoz; lengőkarok

motorkerékpárokhoz; lenyitható motoros platók, csomagtérajtók tehergépkocsikhoz; méretre készült ponyvák

motorkerékpárokhoz; motorfelfüggesztések szárazföldi járművekhez; motorházfedelek; motorházfedelek

szárazföldi járművek motorjaihoz; motorháztető lezáró tűk; motorháztető-tűk járművekhez; motorháztető védők,

mint járművek szerkezeti alkatrészei; motorháztetőre erősített csomagtartók; motorkerékpár kitámasztók;

motorkerékpár kormányok; motorkerékpár nyereghuzatok; motorkerékpár-oldalkocsik; motorkerékpárokhoz

kialakított táskák; motorkerékpárokhoz való sárhányók; motoros táskák, nyeregtáskák; műszerfalak

(motorkerékpárok részei); nyergek motorkerékpárokhoz; oldaltámaszok motorkerékpárokhoz; pedálok

motorkerékpárokhoz; sebességváltó karok (motorkerékpárok részei); szabályozó kormánykarok

(motorkerékpárok részei); szárazföldi járművek sebességváltóinak részét képező olajteknők, motorteknők;

szerkezeti részek motorkerékpárokhoz; tárcsafék zárak motorkerékpárokhoz; tengelykapcsoló-bowdenek

(motorkerékpárok részei); vázak motorkerékpárokhoz; villa porvédők (motorkerékpárok alkatrészei);

kerékabroncsok motorkerékpárokhoz; kerekek motorkerékpárokhoz; küllők motorkerékpárokhoz; lánckerekek

motorkerékpár meghajtókhoz; légpumpák motorkerékpárokhoz; oldalkocsik; belülre rögzíthető visszapillantó

tükrök; kívülre rögzíthető visszapillantó tükrök; oldalsó visszapillantó tükrök járművekhez; visszapillantó tükrök;

visszapillantó tükrök (járműalkatrészek); visszapillantó tükrök járművekhez; önvezető autók; önvezető (autonóm)

gépjárművek; autók pótkerék tartói; pótkerék takarók; pótkerekek járművekhez; pótkeréktartók járművekhez;

ablakok utánfutókhoz, pótkocsikhoz; alakra formált, vízhatlan ponyvák közúti pótkocsikhoz; félpótkocsik,

nyerges pótkocsik; hűtött utánfutók, pótkocsik; nem elektromos tengelykapcsolók pótkocsikhoz; országúti

pótkocsik, utánfutók; pótkocsi tengelyek; pótkocsik, utánfutók; pótkocsik, utánfutók benzinszállító

tartálykocsikhoz; utánfutó alvázak, pótkocsi alvázak járművekhez; vasúti forgózsámolyok utánfutók, pótkocsik

vasúton történő szállításához; vonószerkezetek pótkocsikhoz; raktértetők pótkocsikhoz, utánfutókhoz;

rakományszállító pótkocsik; elektromos egykerekű robogók; elektromos hajtású robogók; elektromos

működtetésű robogók; elektromos robogók; motoros robogók mozgássérültek és mozgáskorlátozottak részére;

robogók; robogók mozgáskorlátozottaknak; robogók (szállításhoz); robogókhoz kialakított kosarak; vízi robogók;

sárhányók; sárhányók (szárazföldi járművek részei); sárhányók teherautókhoz; sebességváltók, áttételek

szárazföldi járművekhez; sebességváltók szárazföldi járművekhez; siklók; spoilerek, légterelő szárnyak

járművekhez; spoilerek, légterelő szárnyak vízi járművekhez; spoilerek, légterelő szárnyak szárazföldi

járművekhez; légterelők járművekhez; légterelők autóablakokhoz; járművek légterelői; sportkocsik; szelepek

járműabroncsokhoz; szélvédők (szárazföldi járművek részei); szélvédők járművekhez; szélvédők; szélvédők
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szárazföldi járművekhez; szilárd abroncsok gépjárműkerekekhez; takarítókocsik; tanksapkák járművek

tankjaihoz; tanksapkák járművek üzemanyagtartályaihoz; tanksapkák szárazföldi járművekhez; távirányítású

járművek vízalatti vizsgálatokhoz; tenger alatti távirányítású járművek; autóbuszok; távolsági autóbuszok;

állványokkal felszerelt tehergépkocsik; gokartszállító tehergépkocsik; ipari tehergépkocsik; könnyű

tehergépkocsik; tehergépkocsik szállításhoz; tehergépkocsik, teherautók, kamionok; vontató tehergépkocsik;

utánfutók tehergépkocsikhoz; billenőtestek tehergépkocsikhoz; billentőszerkezetek (tehergépkocsik és vagonok

részei]; tengelycsapok; tengelyek járművekhez; tengelyek szárazföldi járművekhez; hajlékony tengelyek

szárazföldi járművekhez; csapok, tengelyek szárazföldi járművekhez; terepjáró láncok járművek kerekeihez;

tolatásjelző hangriasztók járművekhez; tolatásjelző jeladók járművekhez; tolatásjelzők járművekhez; ultrahangos

tolatásjelző jeladók járművekhez; tolószékek kisállatok számára; belső tömlők (gépjárművek abroncsaihoz);

öntapadó gumifoltok tömlők vagy abroncsok javításához; kocsik tömlőkhöz; taligák kerti tömlőkhöz;

tömlőkocsik; triciklik; triciklikre adaptált nyeregtáskák; hidraulikus turbinák szárazföldi járművekhez; turbinák

szárazföldi járművekhez; nyílásfedelek, mint uszályok szerkezeti alkatrészei; uszályok; ülőliftek; ülős felvonók;

ajtók vasúti kocsikhoz; alakra formált, vízhatlan ponyvák vasúti kocsikhoz; alvázak vasúti kocsikhoz;

kocsiszekrények vasúti kocsikhoz; üveglapok vasúti járművekhez; méretre alakított nyílásfedél-borítások vasúti

kocsikhoz a víz és a pára bejutásának megakadályozására; ülések vasúti kocsikba; vasúti kapcsolószerkezetek,

tengelykapcsolók; vasúti kocsik kocsiszekrényei; egysínű vasúti kocsik; elektromos vasúti kocsik; földalatti

vasúti kocsik, metrókocsik; személyvagonok (vasúti járművek); távvezérelt vasúti járművek; utasszállító vasúti

kocsik; vasúti hálókocsik; vasúti hűtőkocsik; vasúti kocsik, személyvagonok; vasúti személykocsik,

személyvagonok; vasúti közlekedésre szolgáló járművek; vasúti teherkocsik; vasúti utasszállító kocsik; vasúti

vagonok; konténerszállító vasúti kocsik, vagonok; vasúti étkezőkocsik; vasúti kocsik; kerekek versenyautókhoz;

 motorok versenyautókhoz; versenyautók; légi és űrjárművek részei és szerelvényei; űrjárművek.

 25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők; alsóruházat, fehérneműk; alsóruházat kisbabáknak; bodyk (alsóruházat);

kombinék (alsóruházat); izzadságfelszívó alsóruházat; női alsóruházat, fehérnemű; thermo alsóruházat;

alvómaszkok; ascot nyakkendők; ascotok (nyakkendők); atlétatrikók; ballonkabátok; ballonkabátok (ruházat);

ballonkabátok (trench coat); bandana kendők; beépített ledeket tartalmazó ruházat; bokszer alsónadrágok,

bokszeralsók; alsónadrágok, bugyik; bugyik; francia bugyik; hosszú szárú bugyik; leszorító bugyik,

rövidnadrágok (alakformáló fehérneműk); bundák, szőrmék (ruházat); bundák, szőrmekabátok; cilinderek,

kürtőkalapok; cipő felsőrészek; cipőfelsőrészek; cipőorrok; cipőorr; cipősarkak; cipőtalpak; csősálak; csuklyák,

kapucnik (ruházat); díszzsebkendők (ruházat); dzsekik; egyenruhák; esőruhák; fátylak (ruházat); fejdíszek

(fátylak); fejkendő; fejkendők; fejre való sálak, fejkendők; textil fejkendők; vállkendők és fejkendők; divatos

kalapok, fejkendők; fejszalagok (ruházat); felsőruházat; férfi felsőruházat; fiú felsőruházat; gyermek felsőruházat;

időjárásálló felsőruházat; kerékpáros felsőruházat; női felsőruházat; vízhatlan felsőruházat; lányka felsőruházat;

kezeslábasok (felsőruházat); csecsemő felsőruházat; fém cipőkellékek; fityulák; futballcipők; fülvédők (ruházat);

fürdőköpenyek; fürdőköpenyek, fürdőköntösök; kapucnis fürdőköpenyek; férfi és női fürdőruhák és

fürdőnadrágok; férfi fürdőnadrágok; fürdőnadrágok, bermudák; fürdőnadrágok, úszónadrágok; egyberészes

fürdőruhák (hurkolt/kötöttáruk); fürdőruha gyermekek számára; fürdőruhák, fürdődresszek; fürdőruhák,

úszódresszek; mezek, sporttrikók, egyberészes fürdőruhák; női fürdőruhák; úszódressz, fürdőruha; úszónadrágok,

fürdőnadrágok; fürdőpapucsok; fürdőszandálok, fürdőcipők; fürdőruhákhoz való betoldások (ruházati cikkek

részei); fűzős bakancsok, csizmák; gallérok; gallérok (ruházat); alsónemű és hálóruházat; hálóing; hálóingek;

hálóingek, babydollok; hálókabátok; hálóköntösök, pongyolák; hálóruhák; hálóruhák, alváshoz használt ruhák;

hálóruhák kismamáknak; hálózoknik; japán hálóköntösök (nemaki); kombinék, hálóingek (chemise); neglizsék,

hálóköntösök; hálós jelzőtrikók; hálósapkák; gyapjú harisnyanadrágok; harisnyaáruk, kötöttáruk; harisnyák;

harisnyanadrágok; harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók; izzadságfelszívó harisnyák; lábfej nélküli

harisnyanadrágok; menyasszonyi harisnyatartók; zoknik és harisnyák; harisnyákhoz való betoldások (ruházati

cikkek részei); harisnyanadrágokhoz való betoldások(ruházati cikkek részei); sarokerősítés harisnyákhoz;

horgászmellények; hímzett ruhadarabok; nadrágok; ingek; jelmezek; férfi kabátok; férfi és női dzsekik, kabátok,

nadrágok, mellények; fényvisszaverő kabátok, dzsekik; düftin kabátok; báránybőr kabátok; estélyi, alkalmi
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kabátok; hosszú kabátok; kabátok, dzsekik; kabátok nőknek; kötött dzsekik, kabátok; pufi kabátok, dzsekik;

snowboard dzsekik, kabátok; szafari kabátok; szőrmebéléses kabátok; ujjas dzsekik, kabátok; ujjatlan dzsekik,

kabátok; ujjatlan kabátok, köpenyek; fejfedők (kalapáruk); kalapáruk; kamáslik (lábszárvédők); kemény

ingmellek, plasztronok; alsórészek (ruházat); arcmaszkok (ruházat); atlétikai ruházat; bőrövek (ruházat); chaps

nadrág (ruházat); esőálló ruházat; estélyi ruházat; férfi, női és gyermek ruházat; férfi ruházat; fiú ruházat;

gabardin ruházat; hagyományos japán ruházat; hajszalagok (ruházat); háromrészes öltönyök (ruházat); hőszigetelt

ruházat; időjárásálló ruházat; jégtáncos ruházat; játszóruhák, egyberészes rövidnadrágok(ruházati cikkek);

karcsúsító anyagokat tartalmazó ruházat; karmelegítők (ruházat); kasmír ruházat; kendők (ruházat); kerékpáros

ruházat; kész bélések (ruházat részei); kesztyű, mint ruházat; kesztyűk (ruházat); kézelők (ruházat); kézmelegítők

(ruházat);khakiszínű nadrág (ruházat); kisgyermek ruházat; kismama ruházat; kismamaövek (ruházat); körsálak

(ruházat); kötöttáruk (ruházat); kötények (ruházat); latex ruházat; melegítőnadrágok (ruházat); mellények

(ruházat); műbőr ruházat; muffok (ruházat);népviseletek (ruházat); nyakpántok (ruházati cikkek részei);

nyaksálak (ruházat); öltözékek a ruházat védelmére; orárion (egyházi ruházat); övek (ruházat); parti kalapok

(ruházat); otthoni ruházat; pelenkanadrágok (ruházat); pénztartó övek (ruházat); pufi dzsekik (ruházat); rash guard

felső ruházat; rövid együttesek (ruházat); ruházat (bőr-); rövidnadrágok (ruházat); ruházat gépkocsivezetőknek;

ruházat halászoknak; ruházat harcművészetekhez; ruházat kerékpárosoknak; ruházat lovagláshoz (nem

lovaglósapkák); ruházat sportoláshoz; ruházati cikkek nők számára; ruházati cikkek színházi használatra; ruházati

cikként használt papírkalapok, papírcsákók; sálak (ruházati cikkek); steppelt dzsekik (ruházat); szabadidő

együttesek (ruházat); szélálló ruházat; szőrméből készült ruházati cikkek; szőtt ruházat; térdmelegítők (ruházat);

textilövek (ruházat); thobe (hagyományos ruházat); topok (ruházati cikkek); triatlonos ruházat; vállon viselt

cikkek (ruházat); vállpántok ruházati cikkekhez; vászonruházat; viaszosvásznak (ruházat); vízálló ruházat

vitorlázáshoz; vízhatlan ruházat; vízhatlan ruházati cikkek; vízhatlan, vízálló ruházat; férfi és női lábbeli; férfi

lábbeli; gumi lábbelik; gyerek lábbelik; hétköznapi, utcai lábbelik; kivehető bélések lábbelikhez; lábbelik

horgászathoz; lábbelik (kivéve ortopéd lábbelik); lábbelik nem sportcélokra; magas szárú lábbelik; női lábbeli;

női lábbelik; PVC-ből készült lábbelik; rizsszalmából készült japán lábbelik (waraji); szabadidő lábbelik;

csúszásgátlók lábbelikhez; lábbeli felsőrészek; lábbelikhez való betoldások (ruházati cikkek részei); rámák

lábbelikhez; ruházat, lábbelik és fejfedők részei; talpak lábbelikhez; talpbetétek lábbelikhez; alkalmi cipők;

balerina cipők; baseball cipők; bebújós cipők; bowling cipők; cipők ápolók részére; cipők kocogáshoz; cipők

lábröplabdához; fonott talpú cipők vagy szandálok; görgős cipők; gyalogló cipők; hegymászó cipők; hétköznapi

(casual) cipők; hódeszkás cipők; jégkorong cipők; kerékpáros cipők; kiránduló cipők; kosárlabda cipők; lapos

cipők; magassarkú cipők; motoros cipők; ökölvívó cipők; platform cipők; rejtett sarkú cipők; rögbi cipők;

röplabda cipők; sícipők és hódeszkás cipők és részeik; spárgatalpú cipők vagy szandálok; tépőzáras cipők;

 tornacipők, edzőtermi cipők; vízhatlan cipők; vízi cipők.

 ( 210 ) M 21 03139

 ( 220 ) 2021.08.31.

 ( 731 )  BARAN-KALASZ TRAINING&CONSULTING BT., BUDAPEST (HU)

 ( 740 )  DR. BARÁN-KALÁSZ LÁSZLÓ, BUDAPEST

  

( 546 )

 ( 511 )   44    Pszichológus [szolgáltatások].

 ( 210 ) M 21 03165

 ( 220 ) 2021.09.02.

 ( 731 )  Kiss Tamás, Hajdúszoboszló (HU)
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 ( 740 )  Dr. Kesrű Barna Arnold, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  11    Asztali lámpák; beltéri állólámpák; dekorációs fények, világítóeszközök; dekoratív világítókészletek;

elektromos beltéri világító berendezések; elektromos világítótestek; hangulatlámpák; lámpák; világító

 berendezések és készülékek.

 20    Fa tárolódobozok; tároló ládák fából; fából készült dobozok; tároló ládák műanyagból; műanyag dobozok;

összeállított csomagoló dobozok [fából]; rétegelt műanyagokból készült dobozok; ládák, dobozok, nem fémből;

dobozok raktározási célokra [fából]; tárolók, fából készült dobozok formájában; papírral bevont fából készült

dobozok; biztonsági dobozok, trezorok nem fémből; hazai és külföldi kézműves termékeket tartalmazó ajándékos

 doboz.

 ( 210 ) M 21 03187

 ( 220 ) 2021.09.06.

 ( 731 )  Fodor Béla, Tiszanagyfalu (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Csecsemőkelengyék, babakelengyék; csuklyák, kapucnik [ruházat]; dzsekik; felsőruházat; hímzett

ruhadarabok; kabátok, dzsekik; kötények [ruházat]; kötényruhák; mellények; pólók; pufi dzsekik [ruházat];

pulóverek; ruházati cikkek; sálak; sapka ellenzők; sapkák; sapkák, kerek papi sapkák; trikó [alsónemű], kombiné;

 trikók.

  30    Chili fűszerek.

 ( 210 ) M 21 03250

 ( 220 ) 2021.09.10.

 ( 731 )  Kelecsényi-Bakos Réka, Balatonfüred (HU)

 ( 740 )  Földesi-Herpai-Szalai Ügyvédi Iroda, Veszprém

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Habzóbor, pezsgő.

 ( 210 ) M 21 03364

 ( 220 ) 2021.09.22.

 ( 731 )  Veres László Antal, Szeged (HU)

 ( 740 )  Gyurcsik Ügyvédi Iroda, Szeged

  

( 546 )

 ( 511 )   12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.
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  37    Járműfényezés; járművek karbantartása és javítása.

 ( 210 ) M 21 03567

 ( 220 ) 2021.10.14.

 ( 731 )  ITV Studios Netherlands Content B.V., ZC Hilversum (NL)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Hang- és videofelvételek és letöltések; rögzített televízióműsorok; sugárzás vagy egyéb televízión, rádión,

elektronikus mobil eszközökön és számítógépeken történő továbbítás céljából rögzített műsorok; internet,

telefonvonal, kábeles vezeték nélküli átvitel, műholdas vagy földfelszíni műsorszóró szolgáltatás révén letölthető

médiatartalmak, beleértve videoanyagokat és filmeket, tévéműsorokat, számítógépes játékokat, zenéket, képeket

és csengőhangokat; podcastok (letölthető); hanglemezek, lemezek, szalagok, kazetták, adattároló kazetták,

kártyák és egyéb hordozók, melyek mindegyike hangfelvételeket, videófelvételeket, multimédiás felvételeket,

adatokat, képeket, grafikákat, szövegeket, programokat vagy információkat hordoznak, vagy ezek rögzítésére

szolgálnak; memóriahordozók, interaktív CD-lemezek, műsoros lemezek, CD-ROM-ok és DVD-k; USB

pendrive-ok; USB töltők; online poszterek, fényképek, képek, cikkek, kuponok és jegyek (letölthető), online

elektronikus szótárak, enciklopédiák és referenciaszövegek; letölthető számítógépes szoftveralkalmazások;

letölthető alkalmazások mobil eszközökkel történő használatra; elektronikus média, multimédiás tartalmak,

videok, mozgóképek, képek, szövegek, fényképek, játékok, felhasználó által létrehozott tartalmak, audiotartalmak

és információk interneten vagy más számítógépes és kommunikációs hálózatokon keresztül történő sugárzására,

továbbítására, átvitelére (streaming), megtekintésére, feltöltésére, letöltésére, szerkesztésére, lejátszására,

címkézésére, megosztására, manipulálására, forgalmazására, kiadására, többszörözésére, kódolására és

dekódolására szolgáló számítógépes és mobil alkalmazásszoftverek; letölthető számítógépes programok és mobil

alkalmazásszoftverek interaktív televíziókhoz, valamint interaktív játékokhoz és kvízekhez;

videojáték-szoftverek; számítógépes játékprogramok, játékszoftverek és játékkazetták; okostelefon-készülékek és

ezekkel kapcsolatos szoftverek; interaktív videojáték-programok; számítógépes játéklemezek; elektronikus

játékprogramok és -szoftverek; virtuális valóságjáték-hardverek és -szoftverek; számítógépes és mobilalkalmazási

kvíz-szoftverek; szoftverek játéktermi videojáték-gépekhez; szerencsejáték-szoftverek; alkalmazásszoftverek

szerencsejátékokhoz; letölthető alkalmazásszoftverek szerencsejátékokhoz; elektronikus kiadványok,

publikációk; letölthető elektronikus könyvek; hangoskönyvek; elektronikus könyvek; fejhallgatók;

mobiltelefonokhoz kialakított tokok; elektronikus fényképkeretek; díszítő mágnesek; légzőmaszkok; a fent

 említett áruk alkatrészei és tartozékai.

 41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztatási

szolgáltatások televízióműsorok, kábeltelevíziós, műholdas és internetes műsorok formájában; televíziós

műsorok, show-k, filmek, videók, DVD-k és optikai tárolólemezek készítése és bemutatása; televíziós, rádiós,

kábeltelevíziós, műholdas és internetes műsorok készítése és bemutatása; televíziós, rádiós, kábeltelevíziós,

műholdas és internetes műsorok, valamint filmek, hangfelvételek, videófelvételek és DVD-k készítése,

bemutatása, forgalmazása, utánsugárzása és kölcsönzése; számítógépes adatbázisból vagy internetről, vagy

távközlési műholdon, mikrohullámon vagy egyéb elektronikus, digitális vagy analóg média útján online

biztosított, szórakoztatással kapcsolatos információk; oktatási, kulturális vagy szórakoztatási célú rendezvények

és kiállítások szervezése, lebonyolítása és bemutatása; elektronikus játékszolgáltatások, beleértve az online vagy

globális számítógépes hálózat segítségével biztosított számítógépes játékokat is; szerencsejátékok; online

szerencsejáték-szolgáltatások; elektronikus játék- és szerencsejáték-szolgáltatások, beleértve az online, közösségi

hálózatokon, vagy globális számítógépes hálózat segítségével biztosított játékok szolgáltatását;

játékszolgáltatások; lottójáték-szolgáltatás; versenyek, vetélkedők, játékok, játékos show-k, kvízek, vidám
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rendezvények, kiállítások, show-k, turnéműsorok, színpadi rendezvények, rave-k, színházi előadások, koncertek,

élő előadások és közönségtalálkozók szervezése, lebonyolítása és bemutatása; nem letölthető televíziós műsorok

szolgáltatása egyedileg lehívható (on-demand) és közel egyedileg lehívható (near on-demand)

videószolgáltatásokon keresztül; szórakoztatási és oktatási szolgáltatások elektronikus média, multimédiás

tartalmak, videók, mozgóképek, képek, szövegek, fényképek, játékok, felhasználó által létrehozott tartalmak,

audiotartalmak és információk feltöltése, letöltése, megszerzése, közzététele, bemutatása, szerkesztése, lejátszása,

átvitele (streaming), megtekintése, előzetes megtekintése, megjelenítése, címkézése, blogolása, megosztása,

kezelése, terjesztése, megjelentetése, másolása útján az interneten vagy más számítógépes és kommunikációs

hálózatokon keresztül; szórakoztatás podcaston keresztül; könyvek, magazinok, szövegek, nyomtatványok és

felvételek kiadása; elektronikus kiadványok és online kiadványok, beleértve elektronikus könyvek, újságok,

magazinok (időszaki kiadványok), képregények, folyóiratok (kiadványok), könyvek, felhasználói kézikönyvek,

oktatási és képzési anyagok megjelentetése és rendelkezésre bocsátása; helyfoglalás show-műsorokra;

játékfelszerelések kölcsönzése; múzeumi létesítmények rendelkezésre bocsátása (bemutatók, kiállítások); partik

tervezése (szórakoztatás); szabadidős létesítmények üzemeltetése; pihenési és szabadidős létesítmények

biztosítása; vidámparki szolgáltatások; tematikus parkok szolgáltatásai; tematikus parkok játékaihoz kapcsolódó

szolgáltatások; szórakoztatási és játéktermi szolgáltatások; szabadidős és szórakoztató létesítmények, nevezetesen

látogatókat vonzó látványosságok biztosítása és működtetése; előadóművészek szolgáltatásai; szórakozáshoz

kapcsolódó foglalási, jegyértékesítő szolgáltatások; folytatásos televíziósorozatokból származó vagy ahhoz

köthető audio-, videófelvételeket, műalkotásokat, folytatásos televíziósorozatokból származó vagy ahhoz köthető

audio-, videofelvételeket, műalkotásokat, szöveget, vagy az előbb felsoroltak bármelyikét tartalmazó, online, nem

letölthető videoklipek és egyéb multimédiás digitális tartalmak biztosítása; szöveget tartalmazó, online, nem

letölthető videóklipek és egyéb multimédiás digitális tartalmak biztosítása; interaktív és online azonnali

nyereményjátékok és kaparós sorsjegy játékok; bármely fent említett szolgáltatással kapcsolatos információs és

 tanácsadási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 03572

 ( 220 ) 2021.10.15.

 ( 731 )  Dr. Barancsi Ágnes, Mezőtúr (HU)

 ( 541 ) Túri Kamra

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

 szolgáltatások; kézműves termékek kis- és nagykereskedelme.

 ( 210 ) M 21 03579

 ( 220 ) 2021.10.15.

 ( 731 )  Érsek Gergely, Rábapaty (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Étkezési olajok.

 ( 210 ) M 21 03593

 ( 220 ) 2021.10.18.

 ( 731 )  Köteles Géza, Szentes (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )  29    Tartósított zöldségek; feldolgozott zöldségtermékek; feldolgozott zöldségek; feldolgozott gyümölcsök,

 gombák, zöldségek, diófélék és hüvelyesek; tejtermékek; tej; dzsemek/lekvárok/gyümölcsízek.

  30    Méz; szószok, chutney [indiai fűszer], pástétomok; zöldségkrémek [szószok]; kész szószok.

 31    Feldolgozatlan zöldségek; friss gyümölcsök és zöldségek; friss gyümölcsök, dió, zöldségek és

 fűszernövények; zöldség vetőmag; feldolgozatlan gyümölcsök.

  32    Szörpök/szirupok italokhoz; gyümölcslé; gyümölcsitalok és gyümölcslevek.

 35    Élelmiszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; élelmiszerekkel kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: tartósított zöldségek, feldolgozott zöldségtermékek, feldolgozott zöldségek, feldolgozott

gyümölcsök, gombák, zöldségek, diófélék és hüvelyesek, tejtermékek, tej, méz, feldolgozatlan zöldségek, friss

gyümölcsök és zöldségek, friss gyümölcsök, dió, zöldségek és fűszernövények, zöldség vetőmag, feldolgozatlan

gyümölcsök, dzsemek/lekvárok/gyümölcsízek, szószok, chutney [indiai fűszer], pástétomok, zöldségkrémek

 [szószok], kész szószok, szörpök/szirupok italokhoz, gyümölcslé, gyümölcsitalok és gyümölcslevek.

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

összejövetelek szervezése; lelki tanácsadás; spirituális irányítás; spiritiszta tanácsadás; spirituális útmutatással

 kapcsolatos tanácsadás.

 ( 210 ) M 21 03605

 ( 220 ) 2021.10.19.

 ( 731 )  Szefira Trade Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Malik és Kiss Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  8    Bicskák.

 ( 210 ) M 21 03617

 ( 220 ) 2021.10.20.

 ( 731 )  Csányi Pincészet Zrt., Villány (HU)

 ( 740 )  Dr. Könczöl Lászlóné Dr. Papp Marian, Szeged

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Villány eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok.

 ( 210 ) M 21 03627

 ( 220 ) 2021.10.21.

 ( 731 )  Nagy Attila István, Budapest (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Villanyszerelők által nyújtott szolgáltatások; beltéri árnyékolók, rolók javítása; redőnyök felszerelése és

javítása; reluxák felszerelése és javítása; napvédő rendszerek javítása; napvédő rendszerek felszerelése; naptetők

 felszerelése; napernyők javítása; nyílászárók beszerelése; szúnyoghálók felszerelése és javítása.

 ( 210 ) M 21 03641
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 ( 220 ) 2021.10.22.

 ( 731 )  Neumann Martin, Budapest (HU)

 Neumann-Bódi Edit, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Alkoholmentes italok.

 ( 210 ) M 21 03686

 ( 220 ) 2021.10.27.

 ( 731 )  Atlas Construction Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Sebők Levente-István Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Áfonya kivonatból készült nem gyógyhatású tea; áfonya kivonatot tartalmazó nem gyógyhatású tea; áfonya

levelekből készült nem gyógyhatású tea; áfonya leveleket tartalmazó nem gyógyhatású tea; almaízű tea [nem

gyógyászati használatra]; aromás készítmények nem gyógyhatású teafőzetek készítéséhez; aromás készítmények

nem gyógyhatású teák készítéséhez; aromás teák [nem gyógyászati célra]; árpalevél tea; ázsiai sárgabarack tea

[maesilcha]; burdock-gyökér tea (wooungcha); chai teák; citrom tea; oolong tea; oolong tea [kínai tea]; rooibos

teák; rozmaring tea; sárga tea; sós tengerimoszat porból készült tea [kombu-cha]; szárított hántolatlan árpaporból

készült tea [mugi-cha]; tea; tea alapú italok; tea alapú italok gyümölcs ízesítéssel; tea alapú italok [nem

gyógyhatású -]; tea alapú italok tejjel; tea gyógyitalokhoz, főzetekhez; tea pörkölt barna rizsből; teából készült

italok; teából készült nem gyógyhatású főzetek; teahelyettesítőként használt virágok vagy levelek; teaízesítők;

teák; teák [nem gyógyászati használatra]; teák [nem gyógyhatású]; teakeverékek; teakeverékporok; teakivonat;

teakivonatok; tealevelek; teapárnák; teapótlók; teinmentes tea; tie guan yin tea; vörösginzeng tea; yuja-cha

 (koreai mézes citromos tea); zöld tea.

 ( 210 ) M 21 03687

 ( 220 ) 2021.10.27.

 ( 731 )  "BOGNÁR-VIN" Borászati és Kereskedelmi Kft., Akasztó (HU)

 ( 740 )  Halász Ügyvédi Iroda, Szeged

 ( 541 ) ÁGI

 ( 511 )  32    Alkoholmentes gyümölcsitalok, alkoholmentes gyümölcskivonatok, alkoholmentes italok, alkoholmentes

koktélok, árpakivonatok sör előállításához, ásványvizek, ásványvizek (italok), gyümölcslevek, izotóniás italok,

limonádék, mustok, paradicsomlevek(italok), pasztillák szénsavas italokhoz, porok szénsavas italokhoz, sörbetek

(italok), sörök, szénsavas italok, szódavíz, szódavizek, szőlőmust, szörpök italokhoz, szörpök limonádéhoz,

termékek ásványvizek előállításához, termékek szénsavas vizek előállításához, vizek (italok), zöldséglevek

 (italok).

 ( 210 ) M 21 03688

 ( 220 ) 2021.10.27.

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

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen
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( 546 )

 ( 511 )  5    Fertőtlenítőszerek; fertőtlenítőszerek, antiszeptikus készítmények; fertőtlenítőszerek higiéniai célokra.

  10    Gyógyászati készülékek és eszközök.

 ( 210 ) M 21 03689

 ( 220 ) 2021.10.27.

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

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Fertőtlenítőszerek; fertőtlenítőszerek, antiszeptikus készítmények; fertőtlenítőszerek higiéniai célokra.

  10    Gyógyászati készülékek és eszközök.

 ( 210 ) M 21 03690

 ( 220 ) 2021.10.27.

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

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Fertőtlenítőszerek; fertőtlenítőszerek, antiszeptikus készítmények; fertőtlenítőszerek higiéniai célokra.

  10    Gyógyászati készülékek és eszközök.

 ( 210 ) M 21 03691

 ( 220 ) 2021.10.27.

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

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen
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( 546 )

 ( 511 )  5    Fertőtlenítőszerek; fertőtlenítőszerek, antiszeptikus készítmények; fertőtlenítőszerek higiéniai célokra.

  10    Gyógyászati készülékek és eszközök.

 ( 210 ) M 21 03692

 ( 220 ) 2021.10.27.

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

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Fertőtlenítőszerek; fertőtlenítőszerek, antiszeptikus készítmények; fertőtlenítőszerek higiéniai célokra.

  10    Gyógyászati készülékek és eszközök.

 ( 210 ) M 21 03693

 ( 220 ) 2021.10.27.

 ( 731 )  Schóbert Ferenc Norbert, Szentendre (HU)

 ( 740 )  Dr. Magyari-Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) norbi update Fitburger

 ( 511 )  30    Szendvicsek; szendvicsek hússal; szendvicsek marhahússal, sertéshússal, csirkehússal; hamburgerek

 (szendvicsek), sajtburgerek (szendvicsek); hot dogok (szendvicsek); húslé, mártás, szaft.

 ( 210 ) M 21 03695

 ( 220 ) 2021.10.28.

 ( 731 )  BaLelnvest Szolgáltató és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság, Dunaharaszti (HU)

 ( 740 )  dr. Mikófalvi Gábor ügyvéd, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )  30    Kávé; kávé alapú italok; kávéaromák; kávékapszulák; kávé, pörköletlen; kávé tejjel; növényi készítmények

pótkávéként való használatra; pótkávé; cikória [pótkávé]; tea; jeges tea; tea alapú italok; tea alapú italok tejjel;

készítmények teákhoz és tea alapú italokhoz; kakaó; kakaóalapú italok; kakaóitalok tejjel; csokoládés italok tejjel.

  43    Kávéházak; vendéglátás.

 ( 210 ) M 21 03696

 ( 220 ) 2021.10.28.

 ( 731 )  Nagy Ferenc, Csesznek (HU)

 ( 541 ) Lovagok Völgye

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

 ( 210 ) M 21 03697

 ( 220 ) 2021.10.28.

 ( 731 )  1TRZX Ingatlanhasznosító Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kárpáti Ügyvédi Iroda, Pécs

 ( 541 ) 1TRZX

 ( 511 )   36    Pénzügyi, monetáris és banki szolgáltatások; biztosítási szolgáltatások; ingatlanügyletek.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 210 ) M 21 03698

 ( 220 ) 2021.10.28.

 ( 731 )  Dinnyés Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság, Győr (HU)

 ( 740 )  Dr. Keserű Barna Arnold, Győr

  ( 546 )

 ( 511 )  41    Oktatási és képzési szolgáltatások; coaching; személyi coaching [képzés]; személyiségfejlesztő tréning;

személyiségfejlesztő tanfolyamok; személyiségfejlesztő tanfolyamok szervezése; személyzeti képzési

szolgáltatások; képzések tartása és szervezése a szervezetfejlesztés területén; vezetőség és személyzet oktatásával

 és képzésével kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 03699

 ( 220 ) 2021.10.28.

 ( 731 )  Morgan Stanley, a Delaware corporation, New York, New York (US)

 ( 300 )  97049534 2021.09.28. US

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

 ( 541 ) CODE TO GIVE

 ( 511 )  35    Jótékonysági szolgáltatások, nevezetesen non-profit csoportok információtechnológiai megoldásokkal és

 műszaki támogatással való ellátása.

 ( 210 ) M 21 03700

 ( 220 ) 2021.10.28.

 ( 731 )  Petykó Róbert, Borsodszentgyörgy (HU)

 ( 740 )  Dr. Kocska Péter, Ózd

  

( 546 )
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 ( 511 )   25    Ruházati termékek; pólók; kapucnis pulóverek, melegítőfelsők; polár pulóverek.

 35    Hirdetési szolgáltatások; autóipari kereskedelmi bemutatók lebonyolítása; kiállítások és kereskedelmi

vásárok szervezése üzleti és promóciós célból; kiállítások és kereskedelmi vásárok megszervezése kereskedelmi

és reklámozási célokra; reklámcélú bemutatók szervezése; szakmai bemutatók rendezése; vásárok és kiállítások

szervezése kereskedelmi- és reklámcélokra; vásárok szervezése és lebonyolítása kereskedelmi vagy

 reklámcélokra.

 41    Rádiós műsorok készítése, szolgáltatása; televíziós műsorok szolgáltatása; internetes műsorok szolgáltatása;

előre felvett videofilmek elkészítése; élő szórakoztató műsorok rendezése; audiovizuális felvételek készítése;

hang- és/vagy videofelvételek készítése; hang- és videoanyagok készítése, fényképészet; rádiós és televíziós

műsorok készítése; szórakoztató anyagok készítése videók formájában; tehetségkutató műsorok készítése;

 televíziós (műsor) gyártás; TV-műsorok szerkesztése [vágása].

 ( 210 ) M 21 03701

 ( 220 ) 2021.10.28.

 ( 731 )  Csévi Liqueur Factory Kft., Dunaharaszti (HU)

 ( 541 ) "HARD LITE"

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

 ( 210 ) M 21 03703

 ( 220 ) 2021.10.28.

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

 ( 740 )  Dr.Kőhidi Ákos, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok.

 35    Hirdetési- és reklám szolgáltatások; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói

 részére; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; borok kis- és nagykereskedelme.

 ( 210 ) M 21 03706

 ( 220 ) 2021.10.28.

 ( 731 )  Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Rácz Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 21 03707

 ( 220 ) 2021.10.29.

 ( 731 )  M-RTL Zrt., Budapest (HU)
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 ( 740 )  Dr. Gonda Gáspár, 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; adathordozót tartalmazó készülékek vagy eszközök hang, mozgókép, adatok

és információ rögzítésére; animációs filmek/rajzfilmek; audiovizuális készülékek; audiovizuális oktató

berendezések; CD-lemezek, csak olvasható memórialemezek (CD-ROM-ok), digitális felvételek; digitális

videólemezek/diszkek (DVD-k); DVD-k és egyéb digitális adathordozók; elektromos energia vezetésére,

kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések;

elektronikus és digitális publikációk, adathordozókon vagy más módon/eszközön rögzítve; adatfeldolgozó

berendezések; elektronikus könyvek és publikációk; elektronikus publikációk (letölthetők) felvételek rögzítésére

alkalmas lemezek/diszkek; félvezető technikával rögzített felvételek; filmek (mozgókép); hangfelvételek;

hangkazetták; hangok, képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, másolására vagy feldolgozására szolgáló

készülékek és eszközök; hangszalagok; hologramok, interaktív CD-k ('CDI'-k), interneten és vezeték nélküli

eszközökön keresztül letölthető elektronikus játékok;játékszoftverek mobiltelefonokon és celluláris telefonokon

történő használatra; kazetták, készülékek és eszközök hang, mozgókép, videó és információ rögzítésére és

lejátszására; floppylemezek; kompakt lemezek interaktív CD ROM-ok; kompaktlemezek/diszkek; lemez formájú

kép- és/vagy hanghordozók; lézer lemezek; lézerolvasóval olvasható lemezek; mágneses adathordozók, mágneses

felvételek; magneto-optikai felvételek; mozifilmek; multimédiás elektronikus publikációk (letölthetők),

multimédiás felvételek; multimédiás lemezek; multimédiás publikációk; műsoros kompaktlemezeken, DVD-ken

és más elektronikus és digitális adathordozókon rögzített játékok; műsoros lemezek/diszkek; optikai felvételek;

programok; rögzített és letölthető média, számítógépek és számítógép perifériák; számítógépek játékok céljára;

számítógépes játékok; számítógépes szoftver alkalmazások mobil telefonokhoz, okos-telefonokhoz,

notebookokhoz, számítógépekhez és médialejátszókhoz. számítógépes szoftver, számítógép-programok; szöveg,

hang és/vagy kép rögzítésére, átvitelére és reprodukálására alkalmas berendezések;

telefonkészülékek/berendezések; televíziókészülékek; tudományos célra szolgáló, kutatási, navigációs, földmérő,

fényképészeti, mozgóképes, audiovizuális, optikai, súlymérő, mérő-, jelző-, észlelő, tesztelő, ellenőrző, életmentő

és oktató berendezések és felszerelések; üres digitális vagy analóg rögzítő és tároló média videó CD-k

 (képlemezek), videó publikációk; videó-diszkek; videólemezek; videoszalagok.

 35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák adatindexek összeállítása

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

számítógépes adatbázisokban; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; árösszehasonlító szolgáltatások;

árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások

promóciója sportesemények szponzorálásával; célzott marketing; divatbemutatók szervezése promóciós célokból;

értékesítési promóciós szolgáltatások; gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel kapcsolatos

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

bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; információk számítógépes adatbázisokba való

gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok

biztosítása; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi

információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és
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megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy

reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; kommunikáció átírása [irodai

funkciók]; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati

szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell közvetítés reklám-

vagy kereskedelmi célból; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; nyilvántartásokban tárolt

adatok frissítése és karbantartása; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online kiskereskedelmi

szolgáltatások letölthető csengőhangokhoz; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető digitális zenékhez;

online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és előre rögzíthető zenékhez és filmekhez; online piactér

biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás];

Pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci tanulmányok; piackutatás;

rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok,

nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámeszközök tervezése és

formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában;

reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása;

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

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

fájlkezelés, adatkezelés; szponzorok felkutatása; szövegszerkesztés; telemarketing szolgáltatások; teleshop

műsorok gyártása; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; üzleti értékelés; üzleti

információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti

közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozások összehozásával

kapcsolatosan; üzleti menedzsment előadóművészek részére; üzleti szerződések tárgyalása másik fél

megbízásából; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és

üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési

tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; vállalati kommunikációs szolgáltatások;

 vásárlási megrendelések ügyintézése; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

 38    Távközlési szolgáltatások digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési

szolgáltatás]; elektronikus levelezés, e-mail; felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz;

globális számítógépes hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása; hangposta szolgáltatások; hírügynökségek;

információszolgáltatás távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás;

kommunikáció száloptikás hálózatok segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok

fórumai [chat szobák]; mobiltelefonos kommunikáció; modemek kölcsönzése; műholdas átvitel; nagysebességű

adatátvitel; rádióadás; rádiós kommunikáció; távkonferencia szolgáltatás; távközlési berendezések kölcsönzése;

távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; távközlési útválasztás és csomópont szolgáltatások

(beszélgetésterelés és összeköttetés); telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (1); telefon- és mobiltelefon

szolgáltatások (2); telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz; televíziós

műsorszórás, közvetítés; üdvözlőkártyák továbbítása online; üzenetek és képek továbbítása számítógépek

segítségével; üzenetek küldése; vezeték nélküli műsorterjesztés; videokonferencia szolgáltatások; video

 on-demand közvetítések.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek audioberendezések kölcsönzése;

cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető];

diszkok szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; éjszakai klubok; elektronikus

kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő

előadások bemutatása; fényképészet; filmek feliratozása; filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek;

filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók; forgatókönyvírás;

forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok készítése; hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki

szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás

show-műsorokra; jelbeszéd fordítása; karaoke szolgáltatás nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy

oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás;
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kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; lemezlovas [DJ] szolgáltatások; mentorálás; mikrofilmezés;

mozifilmek kölcsönzése; 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; on-line

elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; partik tervezése

[szórakoztatás]; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások;

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

szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás, számítógépes hálózatról online biztosított

játékszolgáltatások; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi

produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi díszletek kölcsönzése (2); szórakozási,

szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; televíziós

szórakoztatás; varieté-előadások bemutatása; videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése;

videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; videoszerkesztési szolgáltatások

eseményekhez; világítástechnikai szolgáltatások eseményekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak

 vagy televíziós stúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.

 ( 210 ) M 21 03708

 ( 220 ) 2021.10.29.

 ( 731 )  Shenzhen Airuo Technology Co., Ltd., Shenzhen (CN)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Pulimie

 ( 511 ) 7    Porelszívó készülékek tisztítási célra; 3D nyomtatók; mosógépek; mosogatógépek háztartási célokra;

elektromos fűnyírók; elektromos gyümölcsfacsaró gépek; elektromos kávédarálók; porszívók; nyomdagépek;

mosógép nedves tisztításhoz; elektromos seprűk; elektromos gyümölcsfacsaró; elektromos csavarhúzók;

motorizált ajtózárak; nyírógépek állatokhoz; vegytisztító gépek; elektromos ollók; motoros fúrók és fúrófejek;

 kávé kivonatoló gépek; elektromos habverők háztartási célokra.

9    Elektronikus memóriakártya-olvasók; elektromos hálózati adapterek számítógépekhez; tokok notebook

számítógépekhez; flash kártya adapterek; vezeték nélküli számítógép perifériák; kamerák számítógépekhez;

head-setek mobiltelefonokhoz; kaputelefonok; laptop számítógépek; tokok okostelefonhoz; videokamerák;

elektromos kábelek; számítógéphez kialakított perifériák; háromlábú állványok fényképezőgépekhez;

hűtőmágnesek; adattároló eszközök; fényképezőgépek, kamerák; autós videokamerák; vonalkód leolvasók; lítium

 akkumulátorok.

 35    Hirdetési- és reklámszolgáltatások; üzleti menedzsment; reklámanyagok [szórólapok, prospektusok,

nyomtatványok, minták] elosztása és terjesztése; újság előfizetések ügyintézésével kapcsolatos szolgáltatások;

üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzleti könyvvizsgálat; fénymásolási szolgáltatások; honlapforgalom

optimalizálása; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások szervezése; online hirdetői tevékenység számítógépes

hálózaton; reklámszövegírás promóciós célokból; tervezési szolgáltatások reklámozással kapcsolatban;

közönségszolgálati [PR] konzultáció; üzleti közvetítői szolgáltatások; üzlettel kapcsolatos statisztikai adatok

összeállítása; üzletszervezéssel és üzletvezetéssel kapcsolatos tanácsadás és asszisztencia; áruk bemutatása

kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; bérszámfejtés;

 menedzsment üzleti ügyekben.

 ( 210 ) M 21 03709

 ( 220 ) 2021.10.29.

 ( 731 )  M-RTL Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Gonda Gáspár, Budapest

 ( 541 ) A séf meg a többiek

 ( 511 ) 9    Tudományos célra szolgáló, kutatási, navigációs, földmérő, fényképészeti, mozgóképes, audiovizuális,
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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; adathordozót tartalmazó készülékek vagy eszközökhang, mozgókép, adatok

és információ rögzítésére; animációs filmek/rajzfilmek; audiovizuális készülékek; audiovizuális oktató

berendezések; CD-lemezek, csak olvasható memórialemezek (CD-ROM-ok), digitális felvételek; digitális

videólemezek/diszkek (DVD-k); DVD-k és egyéb digitális adathordozók; elektromos energia vezetésére,

kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések;

elektronikus és digitális publikációk, adathordozókon vagy más módon/eszközön rögzítve; adatfeldolgozó

berendezések; elektronikus könyvek és publikációk; elektronikus publikációk (letölthetők); felvételek rögzítésére

alkalmas lemezek/diszkek; félvezető technikával rögzített felvételek; filmek (mozgókép); hangfelvételek;

hangkazetták; hangok, képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, másolására vagy feldolgozására szolgáló

készülékek és eszközök; hangszalagok; hologramok; interaktív CD-k ('CDI'-k); interneten és vezeték nélküli

eszközökön keresztül letölthető elektronikus játékok; játékszoftverek mobiltelefonokon és celluláris telefonokon

történő használatra; kazetták; készülékek és eszközök hang, mozgókép, videó és információ rögzítésére és

lejátszására; floppylemezek; kompakt lemezek interaktív CD ROM-ok; kompaktlemezek/diszkek; lemez formájú

kép- és/vagy hanghordozók; lézer lemezek; lézerolvasóval olvasható lemezek; mágneses adathordozók; mágneses

felvételek; magneto-optikai felvételek; mozifilmek; multimédiás elektronikus publikációk (letölthetők);

multimédiás felvételek; multimédiás lemezek; multimédiás publikációk; műsoros kompaktlemezeken, DVD-ken

és más elektronikus és digitális adathordozókon rögzített játékok; műsoros lemezek/diszkek; optikai felvételek;

programok; rögzített és letölthető média; számítógépek és számítógép perifériák; számítógépek játékok

céljára;számítógépes játékok; számítógépes szoftver alkalmazások mobil telefonokhoz, okos-telefonokhoz,

notebookokhoz, számítógépekhez és médialejátszókhoz; számítógépes szoftver; számítógép-programok; szöveg,

hang és/vagy kép rögzítésére, átvitelére és reprodukálására alkalmas berendezések; telefon

készülékek/berendezések; televízió készülékek; tudományos célra szolgáló, kutatási, navigációs, földmérő,

fényképészeti, mozgóképes, audiovizuális, optikai, súlymérő, mérő-, jelző-, észlelő, tesztelő, ellenőrző, életmentő

és oktató berendezések és felszerelések; üres digitális vagy analóg rögzítő és tároló média; videó CD-k

 (képlemezek); videó publikációk; videó-diszkek; videólemezek; videoszalagok.

 35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák; adatindexek összeállítása

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

számítógépes adatbázisokban; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; árösszehasonlító szolgáltatások;

árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások

promóciója sportesemények szponzorálásával; célzott marketing; divatbemutatók szervezése promóciós célokból;

értékesítési promóciós szolgáltatások; gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel kapcsolatos

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

bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; információk számítógépes adatbázisokba való

gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok

biztosítása; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi

információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és

megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy

reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; kommunikáció átírása [irodai

funkciók]; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati

szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell közvetítés reklám-

vagy kereskedelmi célból; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; nyilvántartásokban tárolt
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adatok frissítése és karbantartása; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online kiskereskedelmi

szolgáltatások letölthető csengőhangokhoz; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető digitális zenékhez;

online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és előre rögzíthető zenékhez és filmekhez; online piactér

biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás];

Pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci tanulmányok; piackutatás;

rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok,

nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámeszközök tervezése és

formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában;

reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása;

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

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

fájlkezelés, adatkezelés; szponzorok felkutatása; szövegszerkesztés; telemarketing szolgáltatások; teleshop

műsorok gyártása; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; üzleti értékelés; üzleti

információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti

közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozások összehozásával

kapcsolatosan; üzleti menedzsment előadóművészek részére; üzleti szerződések tárgyalása másik fél

megbízásából; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és

üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési

tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; vállalati kommunikációs szolgáltatások;

 vásárlási megrendelések ügyintézése; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

 38    Távközlési szolgáltatások; digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési

szolgáltatás]; elektronikus levelezés, e-mail; felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz;

globális számítógépes hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása; hangposta szolgáltatások; hírügynökségek;

információszolgáltatás távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás;

kommunikáció száloptikás hálózatok segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok

fórumai [chat szobák]; mobiltelefonos kommunikáció; modemek kölcsönzése; műholdas átvitel; nagysebességű

adatátvitel; rádióadás; rádiós kommunikáció;távkonferencia szolgáltatás; távközlési berendezések kölcsönzése;

távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; távközlési útválasztás és csomópont szolgáltatások

(beszélgetésterelés és összeköttetés); telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (1); telefon- és mobiltelefon

szolgáltatások (2); telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz; televíziós

műsorszórás, közvetítés; üdvözlőkártyák továbbítása online; üzenetek és képek továbbítása számítógépek

segítségével; üzenetek küldése; vezeték nélküli műsorterjesztés; videokonferencia szolgáltatások; video

 on-demand közvetítések.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek audioberendezések kölcsönzése;

cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető];

diszkok szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; éjszakai klubok; elektronikus

kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő

előadások bemutatása; fényképészet; filmek feliratozása; filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek;

filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók; forgatókönyvírás;

forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok készítése; hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki

szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás

show-műsorokra; jelbeszéd fordítása; karaoke szolgáltatás nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy

oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása;kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás;

kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; lemezlovas [DJ] szolgáltatások; mentorálás; mikrofilmezés;

mozifilmek kölcsönzése; művészeti alkotások bérbeadása; művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és

szórakoztató szolgáltatások; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem

letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek

publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; on-line
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elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; partik tervezése

[szórakoztatás]; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások;

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

szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás, számítógépes hálózatról online biztosított

játékszolgáltatások; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi

produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi díszletek kölcsönzése (2); szórakozási,

szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; televíziós

szórakoztatás; varieté-előadások bemutatása; videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése;

videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; videoszerkesztési szolgáltatások

eseményekhez; világítástechnikai szolgáltatások eseményekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak

 vagy televíziós stúdiók részére; zenei produkciók;zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.

 ( 210 ) M 21 03710

 ( 220 ) 2021.10.29.

 ( 731 )  Shenzhen Masite Machinery Co., Ltd., Shenzhen (CN)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) potulo

 ( 511 )  18    Multifunkciós sporttáskák, tornazsákok; útitáskák; ruhák állatoknak; bőrtáskák; buggyos kézitáskák;

iskolatáskák; kisméretű bőröndök, kabinbőröndök; hátizsákok, hátitáskák háziállatoknak; pórázok, szíjak állatok

számára; vászontáskák; napernyők; övtáskák; férfi kézitáskák, aktatáskák; sporttáskák, tornazsákok; vállon

átvethető táskák; üresen értékesített kozmetikai táskák; nyakörvek és pórázok kutyáknak; nyakörvek állatoknak;

 utazótáskák és bőröndök; kis erszények, pénztárcák.

 25    Zoknik; sportcipők; textilpartedlik gyermekeknek és csecsemőknek; ingek; fürdőruhák, úszódresszek;

hétköznapi, utcai lábbelik; gyalogló cipők; női ruhák; pulóverek; kötött pulóverek; tánccipők; farmernadrágok;

sportmelltartók; hálóingek, babydollok; pólók; báli ruhák; gyermekruházat; férfi öltönyök; bőrcipők;

 szövetkabátok, felöltők.

 35    Hirdetési- és reklámszolgáltatások; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból;

tervezési szolgáltatások reklámozással kapcsolatban; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás;

közönségszolgálati szolgáltatások; statisztikák összeállítása; divatbemutatók szervezése promóciós célokból;

import-export ügynökségek; honlapforgalom optimalizálása; adatok frissítése és karbantartása számítógépes

adatbázisokban; üzleti könyvvizsgálat; szabadtéri reklámozás, hirdetés; on-line hirdetői tevékenység

számítógépes hálózaton; kiállítások és kereskedelmi vásárok szervezése üzleti és promóciós célból; üzleti

stratégiai konzultáció; gazdasági előrejelzések összeállítása; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó előfizetések

 ügyintézése; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; piacanalízis; hirdetési felület kölcsönzése honlapokon.

 ( 210 ) M 21 03728

 ( 220 ) 2021.11.03.

 ( 731 )  Debreceni Szakképzési Centrum, Debrecen (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
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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 03734

 ( 220 ) 2021.11.04.

 ( 731 )  Kövér Attila, Nyírbátor (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy-György Anita, Budapest

 ( 541 ) NBER

 ( 511 )   25    Pulóverek; pólók; ruházati cikkek nők számára; felsőruházat; férfi ruházat; kabátok, dzsekik.

  29    Sajtok; chipsek.

  32    Energiaitalok; alkoholmentes italok; alkoholmentes szénsavas italok; gyümölcsalapú italok.

  43    Vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; bár- és éttermi szolgáltatások; tapas bárok.

 ( 210 ) M 21 03736

 ( 220 ) 2021.11.05.

 ( 731 )  Citigroup Inc., New York, NY (US)

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

 ( 541 ) CITI GLOBAL COLLECT

 ( 511 )  36    Devizafizetési elszámolási szolgáltatások belföldi és nemzetközi pénzügyi tranzakciókhoz; elszámolási

szolgáltatások, amelyek útválasztási szolgáltatások és közvetlen feldolgozási szolgáltatások pénzügyi

tranzakciókhoz; díjszámításiszolgáltatások pénzügyi tranzakciókhoz, pénzátutalás, elektronikus tőkeátutalás és

 vezetékes pénzátutalási szolgáltatások; online banki szolgáltatások.

 42    Online, nem letölthető szoftver biztosítása követeléskezeléshez; online, nem letölthető szoftver biztosítása

 kintlévőségek számlázására; online, nem letölthető szoftver biztosítása követelések kiegyenlítésére.

 ( 210 ) M 21 03762

 ( 220 ) 2021.11.09.

 ( 731 )  Indamedia Network Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Piros Ádám, Budapest

 ( 541 ) Indamedia

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

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

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

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 21 03801

 ( 220 ) 2021.11.11.

 ( 731 )  Deliné Szalai Borbála, Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  Dr. Tóth Pálma Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár

  

( 546 )
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 ( 511 )   44    Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek vagy állatok részére.

 ( 210 ) M 21 03802

 ( 220 ) 2021.11.11.

 ( 731 )  Debreceni Egyetem, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Vizeli Kornél, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Diagnosztikai anyagok gyógyszerészeti használatra; az immunrendszert szabályozó gyógyszerészeti

készítmények; az immunrendszer betegségeinek a megelőzésére szolgáló gyógyszerészeti készítmények;

bakteriológiai készítmények gyógyszerészeti alkalmazásra; baktériumok által okozott betegségek megelőzésére

szolgáló gyógyszerészeti készítmények; baktériumok által okozott rendellenességek kezelésére szolgáló

gyógyszerészeti készítmények; baktériumok által okozott rendellenességek megelőzésére szolgáló

gyógyszerészeti készítmények; gyógyszerek; gyógyszeres készítmények fertőző betegségek kezelésére;

gyógyszerészeti készítmények vírusos megbetegedések kezeléséhez; gyógyszerészeti készítmények emberi

felhasználásra; gyógyszerészeti termékek fertőző betegségek kezelésére; antibakteriális gyógyszerészeti

készítmények; antibakteriális gyógyszerek; vírus elleni vakcinák; vírusölő szerek; vírusellenes szerek;

vírusellenes prodrugok; influenza kezelésére szolgáló vírusellenes szerek; HIV kezelésére szolgáló vírusellenes

 szerek; helyi alkalmazású vírusellenes szerek; oltóanyagok [vakcinák]; vakcinák [oltóanyagok].

 35    Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények, valamint gyógyászati eszközök kis- és

 nagykereskedelme.

 42    Oltásokhoz kapcsolódó kutatási és fejlesztési szolgáltatások; gyógyszerkifejlesztési szolgáltatások; orvosi és

gyógyszerészeti kutató szolgáltatások; oltóanyagok és gyógyszerek kutatása és fejlesztése; tudományos kutatás a

gyógyszerészet területén; kutatás a gyógyszerek témakörében; kezdeti kiértékelések levezetése az új gyógyszerek

területén; gyógyszerkutatási szolgáltatások; gyógyszerkutatási és fejlesztési szolgáltatások; gyógyszerkutatás;

gyógyszerészeti termékfejlesztési [gyógyszerfejlesztési] szolgáltatások; gyógyszerészeti termékekhez kapcsolódó

klinikai kísérletek végzése; gyógyszerészeti termékek klinikai kísérleteinek eredményeiről való tájékoztatás

biztosítása; gyógyszerészeti termékek fejlesztése; gyógyszerészeti termékek értékelése; gyógyszerészeti

kutatással és fejlesztéssel kapcsolatos konzultáció; gyógyszerészeti készítmények és gyógyszerek fejlesztése;

gyógyszerészeti célú laboratóriumi kutatás; gyógyszerekkel kapcsolatos kutatás; gyógyszerek vizsgálata;

gyógyszerek tesztelése; gyógyszerek hatékonyságának megítélésével kapcsolatos szolgáltatások; gyógyászati és

tudományos kutatási információk szolgáltatása a gyógyszerészet és a klinikai kísérletek területén; a gyógyszeripar

számára nyújtott kutatási és fejlesztési szolgáltatások; kutatás és fejlesztés a gyógyszerészet és a biotechnológia

 területén; tanácsadás a gyógyszerészeti kutatás területen.

 ( 210 ) M 21 03803

 ( 220 ) 2021.11.11.

 ( 731 )  Debreceni Egyetem, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Vizeli Kornél, Debrecen

 ( 541 ) NEO - Jövőnk védelmében

 ( 511 ) 5    Diagnosztikai anyagok gyógyszerészeti használatra; az immunrendszert szabályozó gyógyszerészeti

készítmények; az immunrendszer betegségeinek a megelőzésére szolgáló gyógyszerészeti készítmények;

bakteriológiai készítmények gyógyszerészeti alkalmazásra; baktériumok által okozott betegségek megelőzésére

szolgáló gyógyszerészeti készítmények; baktériumok által okozott rendellenességek kezelésére szolgáló

gyógyszerészeti készítmények; baktériumok által okozott rendellenességek megelőzésére szolgáló

gyógyszerészeti készítmények; gyógyszerek; gyógyszeres készítmények fertőző betegségek kezelésére;

gyógyszerészeti készítmények vírusos megbetegedések kezeléséhez; gyógyszerészeti készítmények emberi

felhasználásra; gyógyszerészeti termékek fertőző betegségek kezelésére; antibakteriális gyógyszerészeti
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készítmények; antibakteriális gyógyszerek; helyi alkalmazású vírusellenes szerek; HIV kezelésére szolgáló

vírusellenes szerek; influenza kezelésére szolgáló vírusellenes szerek; vírus elleni vakcinák; vírusellenes

 prodrugok; vírusellenes szerek; vírusölő szerek; oltóanyagok [vakcinák]; vakcinák [oltóanyagok].

 35    Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények, valamint gyógyászati eszközök kis- és

 nagykereskedelme.

 42    Oltásokhoz kapcsolódó kutatási és fejlesztési szolgáltatások; gyógyszerkifejlesztési szolgáltatások; orvosi és

gyógyszerészeti kutató szolgáltatások; oltóanyagok és gyógyszerek kutatása és fejlesztése; tudományos kutatás a

gyógyszerészet területén; kutatás a gyógyszerek témakörében; kezdeti kiértékelések levezetése az új gyógyszerek

területén; gyógyszerkutatási szolgáltatások; gyógyszerkutatási és fejlesztési szolgáltatások; gyógyszerkutatás;

gyógyszerészeti termékfejlesztési [gyógyszerfejlesztési] szolgáltatások; gyógyszerészeti termékekhez kapcsolódó

klinikai kísérletek végzése; gyógyszerészeti termékek klinikai kísérleteinek eredményeiről való tájékoztatás

biztosítása; gyógyszerészeti termékek fejlesztése; gyógyszerészeti termékek értékelése; gyógyszerészeti

kutatással és fejlesztéssel kapcsolatos konzultáció; gyógyszerészeti készítmények és gyógyszerek fejlesztése;

gyógyszerészeti célú laboratóriumi kutatás; gyógyszerekkel kapcsolatos kutatás; gyógyszerek vizsgálata;

gyógyszerek tesztelése; gyógyszerek hatékonyságának megítélésével kapcsolatos szolgáltatások; gyógyászati és

tudományos kutatási információk szolgáltatása a gyógyszerészet és a klinikai kísérletek területén; a gyógyszeripar

számára nyújtott kutatási és fejlesztési szolgáltatások; kutatás és fejlesztés a gyógyszerészet és a biotechnológia

 területén; tanácsadás a gyógyszerészeti kutatás területen.

 ( 210 ) M 21 03810

 ( 220 ) 2021.11.11.

 ( 731 )  PQ PARTNERS LIMITED, Nicosia (CY)

 ( 740 )  György Péter, Budapest

 ( 541 ) No-prostal

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

eszenciaolajok; 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; fogtömő anyagok és fogászati

mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 210 ) M 21 03814

 ( 220 ) 2021.11.11.

 ( 731 )  PQ PARTNERS LIMITED, Nicosia (CY)

 ( 740 )  György Péter, Budapest

 ( 541 ) Anginex

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

eszenciaolajok; 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; fogtömő anyagok és fogászati

mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 210 ) M 21 03817

 ( 220 ) 2021.11.12.
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 ( 731 )  Johnson & Johnson, New Brunswick (US)

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

 ( 541 ) BENGAY

 ( 511 )  5    Fájdalomcsillapítók; fájdalomcsillapító készítményeket tartalmazó öntapadó tapaszok fájdalomcsillapításra.

 ( 210 ) M 21 03818

 ( 220 ) 2021.11.12.

 ( 731 )  PQ PARTNERS LIMITED, Nicosia (CY)

 ( 740 )  György Péter, Budapest

 ( 541 ) Nutrihair

 ( 511 ) 5    Táplálékkiegészítők és diétás készítmények; gyógyszerészeti készítmények; gyógyhatású hajszeszek;

gyógyhatású hajnövesztő szerek, készítmények; hajnövesztő készítmények; aminosavak orvosi, gyógyászati

célokra; aminosavakat tartalmazó étrend- és táplálékkiegészítők; cink étrend-kiegészítők; vitaminkészítmények;

 B-vitamin készítmények.

 ( 210 ) M 21 03819

 ( 220 ) 2021.11.12.

 ( 731 )  PQ PARTNERS LIMITED, Nicosia (CY)

 ( 740 )  György Péter, Budapest

 ( 541 ) Flexin

 ( 511 ) 5    Táplálékkiegészítők és diétás készítmények; gyógyszerészeti készítmények; kollagén gyógyászati célokra;

gyógyszerek csontbetegségek kezelésére; vitaminkészítmények; C-vitamin készítmények; D-vitamin

 készítmények.

 ( 210 ) M 21 03820

 ( 220 ) 2021.11.12.

 ( 731 )  MANGIA E BEVI Vendéglátóipari Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Muszka Sándor Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; árubemutatás; áruk bemutatása

kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; átmeneti üzletmenedzsment; beszerzői szolgáltatások [áruk,

illetve szolgáltatások beszerzése más cégeknek]; célzott marketing; reklámozás és értékesítési promóciós

szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; honlapforgalom optimalizálása; információk számítógépes

adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; írott kommunikáció és

adatok regisztrálása; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információ és

tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi vásárok

rendezése; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; online piactér biztosítása áruk és

szolgáltatások eladói és vásárlói részére; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piackutatás;

reklámanyag frissítése; reklámanyagok terjesztése; reklámkoncepciók kidolgozása; segítségnyújtás üzleti

tevékenységek menedzsmentjében; szponzorok felkutatása; termékminták, áruminták terjesztése; ügyfélprofil

meghatározása kereskedelmi vagy marketing célokra; vásárlási megrendelések ügyintézése; webindexelés

 kereskedelmi vagy reklám célokra; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás].

 39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; ajándékcsomagolás; árukirakodási szolgáltatások; áruk

raktározása; áruszállítás; csomagkézbesítés, csomagszállítás; futárszolgálatok [üzenetek vagy áruk küldésére];

 fuvarozás, áruszállítás; termékek csomagolása.
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 ( 210 ) M 21 03856

 ( 220 ) 2021.11.16.

 ( 731 )  AroMax Természetgyógyászati Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nemes Ákos Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikumok, eszenciaolajok, illatszerek.

 5    Étrendkiegészítők és fertőtlenítőszerek.

  29    Étkezési olajok.

  35    Reklámozás.

  39    Csomagolás.

  44    Szépségápolás.

 ( 210 ) M 21 03861

 ( 220 ) 2021.11.17.

 ( 731 )  WSB Vendéglátóipari és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Szentendre (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 21 03863

 ( 220 ) 2021.11.17.

 ( 731 )  Pro gyno-med Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Cseri és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  44    Orvosi szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; klinikák, orvosi rendelők

 szolgáltatásai; orvosi ellátás; orvosi rendelők; orvosi szűrővizsgálatok.

 ( 210 ) M 21 03864

 ( 220 ) 2021.11.17.

 ( 731 )  Robert's Toy Kft., Maglód (HU)

 ( 740 )  BRAND WAY & COMPASS Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  28    Játékok; játékok gyengén látók számára; játékok vakok számára; játékok bármely korosztály számára;

 játékszerek; játékmodellek.

 35    Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; internetes kereskedelem; reklám- és marketingtevékenységek;

termékbemutatók szervezése és lebonyolítása; oktatási-, képzési- és fejlesztési célokra készített játékok

kereskedelme; online hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áruk és

szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatás; üzleti információk és értékelések; egyedileg

 tervezett játékok, játékmodellek kereskedelme.
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 ( 210 ) M 21 03865

 ( 220 ) 2021.11.17.

 ( 731 )  Balogh Csaba, Budapest (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Kávé; kávé alapú italok; kávéaromák; kávékapszulák; kávé pörköletlen; kávé tejjel; kávés sütemények;

 kávés cukrászati termékek; kávés krémek; kávés habok; kávés pudingok; pótkávék; kávétermékek.

 35    Kávé, kávé alapú italok, kávéaromák, kávékapszulák, kávé pörköletlen, kávé tejjel, kávés sütemények,

kávés cukrászati termékek, kávés krémek, kávés habok, kávés pudingok, pótkávék, kávétermékek nagy- és

kiskereskedelme; áruk és szolgáltatások promóciója; marketing- és reklámtevékenységek; reklám- és

marketingcélú szolgáltatások biztosítása; termékbemutatók és kiállítások szervezése és lebonyolítása; internetes

 kereskedelem.

 39    Árucsomagolás; áruk raktározása; különböző termékeket árusító automaták feltöltése; áruszállítás;

csomagkézbesítés, csomagszállítás; futárszolgálatok működtetése; élelmiszerek, borok, kávék, kávékapszulák,

teák, cukrászati készítmények, chipsek, édesipari termékek csomagolása és szállítása; szállítási logisztikai

 szolgáltatások; különböző vizek, üdítőitalok, gyümölcslevek, zöldséglevek csomagolása és szállítása.

 ( 210 ) M 21 03870

 ( 220 ) 2021.11.17.

 ( 731 )  Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum, Sopron (HU)

 ( 740 )  BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., 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); oktatóvizsga drónok vezetésére képesítést szerezni

kívánó felhasználók számára; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szemináriumok és workshopok

[képzés] szervezése és lebonyolítása; szakma megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezése, lebonyolítása,

vizsgairatok kibocsátása, szakmai vizsgával kapcsolatos nyilvántartások vezetése; szakmai képzéshez

kapcsolódóan megszerezhető szakképesítésre irányuló képesítő vizsga szervezése, lebonyolítása, vizsgairatok

 kibocsátása, szakmai vizsgával kapcsolatos nyilvántartások vezetése.

  42    Kutatási és fejlesztési szolgáltatások; tudományos kutatás.
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 ( 210 ) M 21 03873

 ( 220 ) 2021.11.17.

 ( 731 )  ALDI MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER Bt., Biatorbágy (HU)

 ( 740 )  Zimányi és Fakó Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Kenyér, péksütemények és cukrászsütemények.

 ( 210 ) M 21 03874

 ( 220 ) 2021.11.17.

 ( 731 )  ALDI MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER Bt., Biatorbágy (HU)

 ( 740 )  Zimányi és Fakó Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Kenyér, péksütemények és cukrászsütemények.

 ( 210 ) M 21 03876

 ( 220 ) 2021.11.17.

 ( 731 )  Somogyvári Gábor, Budapest (HU)

 dr. Lakatos Dávid, Budapest (HU)

 Babos Tamás, Bő (HU)

 Link Tamás, Pápa (HU)

 ( 740 )  dr. Lakatos Dávid, Budapest

 ( 541 ) HireGarden

 ( 511 )  35    Cégek bemutatása az interneten és egyéb médiákban; harmadik személyek termékeinek és szolgáltatásainak

interneten való reklámozása; harmadik személyek áruinak és szolgáltatásainak globális számítógépes hálózaton

keresztül történő reklámozása; hirdetés és reklámozás; interneten keresztül biztosított hirdetési szolgáltatások;

internetes reklámozási szolgáltatások; adatbázis menedzsment; munkaerő toborzási szolgáltatás; adatgyűjtés;

adatgyűjtési szolgáltatások; automatizált adatfeldolgozás; kereskedelmi üzletek közvetítése; számítógépes

adatbázishoz való hozzáférés révén nyújtott kereskedelmi információs szolgáltatások; adatok rendszerezése

számítógépes adatbázisokban; hirdetési hely biztosítása globális számítógépes hálózaton; munkaerő közvetítés;

munkaerő megosztása online alkalmazásban; szolgáltatás megosztása online alkalmazásban; munkaerő hirdetés

 online alkalmazásban; szolgáltatás hirdetése online alkalmazásban.

 38    Távközlési szolgáltatások; hozzáférés biztosítása online adatbázisokhoz; online adatbázisokhoz való

hozzáférés biztosítása; online információtovábbítás; online üzenetküldési szolgáltatások; számítógépes

adatátviteli szolgáltatások; online kommunikációs szolgáltatások; elektronikus üzenetküldő rendszerekhez való

hozzáférés biztosítása; interneten keresztül történő adatátvitel; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz;

 elektronikus kommunikációs szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 03878

 ( 220 ) 2021.11.17.

 ( 731 )  BGB Interherb Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) Egészség újratöltve

 ( 511 ) 5    Étrend- és táplálékkiegészítők; vitamin- és ásványianyag-készítmények; nem gyógyászati célú
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étrend-kiegészítők emberek számára; nyomelemekből álló étrend- és táplálékkiegészítők; nem gyógyászati célú

étrendkiegészítők emberi fogyasztásra; humán étrend-kiegészítők; gyógynövény-kiegészítők speciális étrendet

 igénylő személyeknek.

 35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; étrend-kiegészítőkkel kapcsolatos

 kiskereskedelmi szolgáltatások; étrend-kiegészítőkkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 03882

 ( 220 ) 2021.11.18.

 ( 731 )  OverBrands Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) MANILA

 ( 511 )  43    Éttermi szolgáltatások; éttermi foglalási szolgáltatások; bár- és éttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások

étel elvitelre árusításához; ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek számára; étel és ital catering; étel- és

 italellátás.

 ( 210 ) M 21 03885

 ( 220 ) 2021.11.18.

 ( 731 )  BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED, London (GB)

 ( 300 )  UK00003711309 2021.10.18. GB

 ( 740 )  Hegymegi-Barakonyi és Társa Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) HYPER X2

 ( 511 )  34    Cigaretta; nyers vagy feldolgozott dohány; dohány termékek; dohánypótlók (nem gyógyászati célokra);

szivarok; szivarkák; öngyújtók; gyufák; dohányzó cikkek; cigarettapapír; cigarettacsövek; cigarettaszűrők;

zsebben hordható berendezések cigaretták sodrásához; kéziszerszámok dohány papírcsőbe fecskendezéséhez;

elektronikus cigaretta; elektromos cigaretta patronok; elektromos cigaretta-folyadékok; felfűtendő

dohánytermékek; eszközök és tartozékok dohánytermékek felfűtéséhez; belélegzendő dohánypótlók;

dohánypótlókat tartalmazó cigaretták; cigarettatartók; cigarettatárcák; dohánytartalmú snus; dohánymentes snus;

 dohánytartalmú tubák; dohánymentes tubák; dohánymentes nikotin tasakok (nem gyógyászati célokra).

 ( 210 ) M 21 03887

 ( 220 ) 2021.11.18.

 ( 731 )  Ricz Richárd, Budapest (HU)

 ( 541 ) Marika Ételbár

 ( 511 )   43    Vendéglátás; éttermi szolgáltatások, étterem üzemeltetés; rendezvények szervezése.

 ( 210 ) M 21 03888

 ( 220 ) 2021.11.18.

 ( 731 )  Lantos Bence Mór, Érd (HU)

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 21 03889

 ( 220 ) 2021.11.18.

 ( 731 )  Nagyné Csikai Szilvia, Debrecen (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  36    Ingatlanközvetítő irodák szolgáltatásai épületek értékesítésére és bérbeadására, ingatlanirodák, ingatlannal

 kapcsolatos szolgáltatások, értékbecslési szolgáltatások.

 37    Társasházak kezelése, társasházak, apartmanházak, többlakásos épületek építése, ingatlan tanácsadás,

 ingatlanügyletek.

 ( 210 ) M 21 03896

 ( 220 ) 2021.11.18.

 ( 731 )  Círus Norbert, Esztergom (HU)

 Nyíri Attila, Esztergom (HU)

 Círus Róbert, Esztergom (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  7    Propellerek, légcsavarok gépekhez.

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.

 12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök; propelleres, légcsavaros repülőgépek;

propellerek, légcsavarok járművekhez; légcsavarok, propellerek légi járművekhez; áruszállító drónok; civil

 drónok; kamerás drónok; katonai célú drónok; kézbesítő drónok.

 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 03899

 ( 220 ) 2021.11.18.

 ( 731 )  PELSO-CHEM Kft., Balatonboglár (HU)

 ( 740 )  Csvila Ügyvédi Iroda, Szeged

 ( 541 ) JOX

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

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

 ( 210 ) M 21 03900

 ( 220 ) 2021.11.17.

 ( 731 )  BOCCO DORO Kft., tatabánya (HU)

 ( 740 )  Brandcontrol Kft., Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,

 lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások, tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

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

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

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

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

 ( 210 ) M 21 03901

 ( 220 ) 2021.11.18.

 ( 731 )  Varga-Szilágyi Gyula, Szentendre (HU)

 ( 541 ) BUTEYKO OKOS ÖV

 ( 511 )  9    Légzésfigyelők [nem orvosi].

 ( 210 ) M 21 03937

 ( 220 ) 2021.11.19.

 ( 731 )  Dinyáné Nagy Katalin, Békéscsaba (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   18    Kabátok kutyáknak; kabátok macskáknak.

  24    Mezek, pulóverek készítéséhez használt szövetek.

 25    Bőrcipők; edzőcipők, sportcipők; férfi és női lábbeli; flip-flop papucsok, strandpapucsok; felsőruházat; férfi

felsőruházat; fiú felsőruházat; gyermek felsőruházat; lányka felsőruházat; női felsőruházat; overallok,

munkaruhák; férfi lábbeli; gyerek lábbelik; hétköznapi, utcai lábbelik; lábbelik nem sportcélokra; lábbelik [kivéve

ortopéd lábbelik]; magas szárú lábbelik; női lábbeli; női lábbelik; szabadidő lábbelik; nyomtatott pólók; pólók;

rövid ujjú pólók; ujjatlan pólók, trikók; visszahajtott, magas nyakú pulóverek, pólók [garbó]; hosszú ujjú

pulóverek; kapucnis pulóverek; kapucnis pulóverek, melegítőfelsők; környakas pulóverek; melegítő felsők,

sportos pulóverek; polár pulóverek; pulóverek; pulóverek, kötényruhák; pulóverek, kötött pulóverek; pulóverek,

mezek; pulóverek, szvetterek; v-nyakú pulóverek; sport pulóverek és lovaglónadrágok, bricsesznadrágok; azonos

anyagú és színű pulóverből és kardigánból álló együttesek; fényvisszaverő kabátok, dzsekik; férfi és női dzsekik,

kabátok, nadrágok, mellények; férfi kabátok; hosszú kabátok; kabátok, dzsekik; kabátok nőknek; pufi kabátok,

dzsekik; snowboard dzsekik, kabátok; szőrmebéléses kabátok; ujjas dzsekik, kabátok; ujjatlan dzsekik, kabátok;

ujjatlan kabátok, köpenyek; bermuda nadrágok; chino nadrágok; edző nadrág; hosszúnadrágok, nadrágok; legging

nadrágok, cicanadrágok; melegítő nadrágok, tréning nadrágok; nadrágok; oldalzsebes nadrágok; snowboard

nadrágok; szabadidős nadrágok; farmerdzsekik; farmerek; farmer kertésznadrágok, kertészruhák; farmerkabátok;

 farmernadrágok; farmerruházat.

  40    Pólónyomás, pólónyomtatás; pólóhímzési szolgáltatások.

  42    Logók tervezése pólókra.

 ( 210 ) M 21 03976

 ( 220 ) 2021.11.22.

 ( 731 )  Biggeorge Property Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kádas Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás.

  36    Ingatlanügyletek.
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  37    Raktárak építése és javítása.

  39    Raktárak bérbeadása; szállítási logisztikai szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 03977

 ( 220 ) 2021.11.22.

 ( 731 )  Biggeorge Property Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kádas Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás.

  36    Ingatlanügyletek.

  37    Raktárak építése és javítása.

  39    Raktárak bérbeadása; szállítási logisztikai szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 03990

 ( 220 ) 2021.11.23.

 ( 731 )  ELSO Holding Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) EVOTECH

 ( 511 ) 7    Áramfejlesztők; napelemeket használó elektromos generátorok; elektromos generátorok, áramfejlesztők;

motorok elektromos áram termeléséhez; váltakozó elektromos áramú generátorok; gépek elektromos és

elektronikus áramkör temperálásához; gépek elektromos és elektronikus áramkörök gyártásában való használatra.

9    Áramelosztók; áramátalakítók; árammérők, árammérő eszközök; áram kondicionálók; áramszabályzó

berendezések; elektromos áramkörök; elektromos áramkör alkatrészek; elektronikus vezérlő áramkörök;

elektronikus logikai áramkörök; áramlásszabályozó készülékek [elektromos]; váltakozó áram/egyenáram

inverterek; elektromos áramelosztó, kapcsoló berendezések; elektromos áram csatlakoztatására szolgáló panelek;

elektromos áram kapcsolására szolgáló berendezések és készülékek; elektromos áram átalakítására szolgáló

berendezések és készülékek; elektromos áram szabályozására szolgáló berendezések és készülékek; elektromos

áram vezetésére szolgáló berendezések és készülékek; elektromos áram összegyűjtésére szolgáló berendezések és

készülékek; elektromos áram vezérlésére szolgáló készülékek és berendezések; elektromos áram tárolására

szolgáló készülékek és berendezések; elágazódobozok [villamosság]; villamos/elektromos kapcsolók;

villamos/elektromos ellenállások; villamos/elektromos kondenzátorok; villamos/elektromos transzformátorok;

villamosáram-fogyasztás mérésére/figyelésére/elemzésére szolgáló berendezések; készülékek

villamosenergia-fogyasztás felügyeletéhez; villamosenergia-elosztó gépek; árammutatók; áram-egyenirányítók;

áramcsatlakozók; árammegszakítók; áramhatárolók; áramkör bekapcsolók; áramkör táblák; áramkör panelek;

áramköri biztosítékok; áramköri elosztók; áramköri megszakítók; logikai áramkörök; elektronikus áramkörök;

árammérők, ampermérők; analóg áramkörök; erősáramú áramkörök; döntő áramkörök; integrált áramkörök;

hibrid áramkörök; áramosztók [elektromos]; áramerősség-vizsgálók; elektromos áramkörzárók; transzformátorok,

áramátalakítók; induktorok, áramfejlesztők; áramátalakítók, transzformátorok; elektronikus áramszabályozók;

elektromos áramkörvizsgálók; áramtranszformátorok [elektromos]; áram-feszültség átalakítók; áramkör tesztelő

eszközök; elektromos áramkör megszakítók; nyomtatott elektromos áramkörök; elektromos áramszabályozó

készülékek; készülékek elektromos áram elosztásához; elektromos áramkör kapcsolók, megszakítók; elektromos

és elektronikus áramkörök; áramtalanító kapcsolók, túlterhelési megszakítók; nyomtatott áramköröket tartalmazó

kerámia ostyák, lapkák; számítógépes szoftverek integrált áramkörök tervezésében való használatra; elektromos
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áram vezérlésére, szabályozására szolgáló berendezések és készülékek; elektromos áram vezetésére szolgáló

berendezések, készülékek és kábelek; tűzoltórendszerek; tűzjelző készülékek; tűzjelző szoftverek; elektromos

tűzriasztók; tűzvédelmi készülékek; gázérzékelők; gázriasztók; gázvizsgáló eszközök; gázérzékelő berendezések;

gázszivárgást jelző riasztórendszerek; elektromos beléptető rendszerek; automatikus beléptető rendszerek;

automatikus beléptető berendezések; automatikus beléptető egységek; elektromos beléptető berendezések;

elektromos beléptető egységek; automatikus beléptető berendezések, készülékek; automatikus biztonsági

beléptető berendezések; kódolt munkaidő-nyilvántartó kártyák; megfigyelő műszerek; távoli megfigyelő

eszközök; behatolásjelző érzékelők; behatolásérzékelő rendszer [IDS] szoftverek; behatolás-észlelő berendezések,

készülékek [nem járművekhez]; riasztók; riasztórendszerek; riasztóberendezések; biztonsági riasztók;

földgázérzékelő riasztók; betörésgátló riasztókészülékek; elektromos riasztókészülékek; biztonsági

riasztóberendezések; riasztó központi egységek; vízszivárgás-érzékelő riasztók; elektronikus betörésjelző

riasztók; figyelmeztető riasztók [nem járművekhez]; riasztók és vészjelző berendezések; biztonsági riasztók [nem

járműhöz]; akusztikai riasztók, nem járművekhez; biztonsági riasztórendszerek [nem járművekhez]; elektronikus

felügyeleti eszközök; mesterségesintelligencia-szoftverek felügyelethez; mérő-, észlelő-, felügyeleti és

szabályozó eszközök; számítógépes szoftverek számítógépes hozzáférés ellenőrzéséhez, felügyeletéhez;

számítógépes hálózatok; optikai hálózatok; helyi hálózatok; adatátviteli hálózatok; hálózatkezelő

vezérlőberendezések; hálózatkezelő berendezések; hálózatvezérlő készülékek; számítógépes hálózati szerverek;

számítógépes hálózati adapterek; számítógépes hálózati hubok; elektromos hálózati berendezések; elektromos

hálózati transzformátorok; hálózati interfész modemek; hálózati menedzsment szoftver; számítógépes hálózati

hardver; számítógépes hálózati kapcsolók; számítógépes hálózati hidak; hálózati adattároló (NAS); UTP hálózati

kábelek; számítógépes hálózati routerek; mesh hálózati szoftverek; számítógépes programok hálózati

menedzsmenthez; LAN [helyi hálózati] kártyák hordozható számítógépek hálózati csatlakoztatásához; hálózati

operációs rendszer programok; LAN [helyi hálózati] hardverek; LAN [helyi hálózati] hozzáférési pontok hálózati

számítógép-felhasználók összekapcsolásához; hálózat elérésére szolgáló szerver hardver; LAN [helyi hálózati]

operációs szoftverek; helyi hálózati [LAN] hozzáférési pontok; helyi hálózati [LAN] számítógépes kártyák; nagy

kiterjedésű hálózati [WAN] routerek; vezeték nélküli helyi hálózati eszközök; WAN [nagy kiterjedésű hálózati]

hardverek; számítógépes szoftverek helyi hálózatok adminisztrációjához; WAN [nagy kiterjedésű hálózati]

operációs szoftverek; számítógépes szoftverek vezeték nélküli hálózati kommunikációhoz; hálózati hozzáférést

biztosító szervereket működtető szoftver; szoftverek hálózatok és eszközök védelmének biztosításához; vezeték

nélküli hálózatok eléréséhez használt adapterek; számítógépes hálózatra csatlakozó hardver tárolóeszközök

[NAS]; számítógépes hálózat használóinak összekapcsolására szolgáló kommunikációs szoftver; számítógépes

szoftverek számítógépek és számítógépes hálózatok sebezhetőségének teszteléséhez; számítógépes programok

 számítógépekhez vagy számítógépes hálózatokhoz történő távoli csatlakozáshoz.

 37    Áramellátó berendezések vészhelyzeti szervizelése; áramfejlesztők javítása vagy karbantartása; elektromos

és áramfejlesztő gépek üzembe helyezése; áramfejlesztők javításával vagy karbantartásával kapcsolatos

információszolgáltatás; áramfejlesztési célra szánt készülékek üzembe helyezése; áramelosztó vagy -szabályozó

gépek és berendezések javítása vagy karbantartása; villamos vezetékek javítása; villamos vezetékekkel

kapcsolatos szolgáltatások; villamossági, elektronikai kivitelezési szolgáltatások; áramfejlesztők javítása és

karbantartása; áramfejlesztő készülékek és berendezések javítása; áramfejlesztő készülékek és berendezések

szervizelése; áramfejlesztő készülékek és berendezések karbantartása; elektromos világító- és áramellátó

rendszerek üzembe helyezése; tűzriasztó készülékek; tűzjelző készülékek javítása; tűzjelző rendszerek

felszerelése; tűzriasztó készülékek javítása; tűzriasztó készülékek karbantartása; passzív tűzvédelem üzembe

helyezése; ipari tűzvédelem üzembe helyezése; aktív tűzvédelem üzembe helyezése; tűzriasztók felszerelése és

javítása; tűzjelző készülékek javítása vagy karbantartása; tűzjelző rendszerek karbantartása és javítása; tűzriasztó

rendszerek karbantartása és szervizelése; tűzérzékelő rendszerek karbantartása és javítása; tűzmegelőzési

berendezések üzembe helyezéséhez kapcsolódó tanácsadás; tűzvédelmi evakuációs rendszerek karbantartása és

javítása; tűzriasztó készülékek javításával vagy karbantartásával kapcsolatos információszolgáltatás; beléptető

rendszerek felszerelése, üzembe helyezése; riasztók beüzemelése; riasztók javítása; betörésjelző riasztók javítása;
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betörésjelző riasztók üzembe helyezése; riasztók karbantartása és szervizelése; betörésvédelmi riasztórendszerek

felszerelése és javítása; betörésjelző riasztók üzembe helyezése, karbantartása és javítása; hálózatok fektetése;

hálózatok szervizelésének szolgáltatásai; számítógépes hálózatok karbantartása és javítása; számítógépes

hálózatok üzembe helyezése, telepítése; számítógépes hálózati és számítástechnikai berendezések üzembe

helyezése, karbantartása és javítása; vezeték nélküli távközlési berendezések és vezeték nélküli helyi hálózatok

üzembe helyezése; épület-automatizálási berendezések üzembe helyezése; épület-automatizálási berendezések

 üzembe helyezéséhez kapcsolódó tanácsadás.

 39    Villamos energia továbbítása; kábeles áramelosztás; elektromos áram továbbítása; elektromos áram

 elosztása.

 40    Alkatrészek megmunkálása mások számára [műhelyszolgáltatások]; anyagkezelési információk nyújtása;

anyagok egyéni igény szerinti összerakása mások számára; áramfejlesztő berendezések kölcsönzése;

áramfejlesztő generátorok kölcsönzése; áramfejlesztés; elasztomer alkatrészek egyedi gyártása; elektromos áram

fejlesztése; elektromos átalakítók bérbeadása; elektromos energia előállításával kapcsolatos tanácsadási

szolgáltatások; elektronikus áramkör készítése; elektronikus áramkör készítése felületi energiamintázással;

energiafejlesztő berendezések bérbeadása; energiatermelés; félvezető komponensek, készülékek és áramkörök

egyedi gyártása; félvezető lapkák megmunkálása; félvezető szeletek igény szerinti gyártása; gázok szűrése;

mágneses kódolási szolgáltatások; számítógépek igény szerinti gyártása mások számára; termékek összeszerelése

 mások számára.

 42    Integrált áramkörökhöz kapcsolódó tervezési szolgáltatások; elektromágneses áramátalakítók

[transzformátorok] egyedi tervezése; elektromágneses áramfejlesztők [induktorok] egyedi tervezése; integrált

áramkörök diagnosztizálásával kapcsolatos mérnöki szolgáltatások; műszaki tanácsadás elektronikus áramkörök

gyártásában használt berendezések tervezésével kapcsolatban; villamosmérnöki szolgáltatások; technológiai

szolgáltatásokhoz kapcsolódó tanácsadás a villamos energia és energiaellátás területén; elektromos áramköri

lapok tervezése; mások energia- és áramigényeihez kapcsolódó technológiai elemzés; elektromos áram

előállítással és földgáztermeléssel kapcsolatos műszaki szolgáltatások; erősáram villamos rendszerek tervezése;

gyengeáram rendszerek tervezése; épületautomatikai rendszerek tervezése; tűzmegelőzéssel kapcsolatos

szaktanácsadás, műszaki tanácsadás; riasztó és ellenőrző rendszerek tesztelési szolgáltatása; távoli kiszolgáló

felügyelete; műszaki felügyelet és ellenőrzés; számítógépes rendszerek felügyelete üzemzavarok elkerülése

érdekében; számítógépes hálózati szolgáltatások; számítógépes hálózatok konfigurálása; számítógép-hálózatok

fejlesztése; számítógépes hálózattervezési szolgáltatás; hálózati kiszolgálók [webszerverek] bérlete; hálózati

rendszerek ellenőrzése, megfigyelése; hálózati számítógépes programok kivitelezése; hálózatok tervezése és

fejlesztése; számítógépes hálózatok honlapjainak aktualizálása; szoftverek fejlesztése biztonságos hálózati

műveletekhez; számítógépes rendszerek és hálózatok konfigurációja; számítógépes hálózatok konfigurálása

szoftverek segítségével; hálózatok létrehozásával kapcsolatos tervező szolgáltatások; számítógépes hálózatokra

vonatkozó tanácsadó szolgáltatás; számítógépes hálózatokhoz kapcsolódó szaktanácsadó szolgáltatások;

számítógépes hálózatok alkalmazásával kapcsolatos információs szolgáltatások; számítógépes rendszerek és

hálózatok integrálása, egyesítése; számítógépes hálózatok fejlesztésével kapcsolatos információs szolgáltatások;

műszaki segítségnyújtási szolgáltatások számítógépes hálózatok felügyeletéhez; műszaki segítségnyújtási

szolgáltatások számítógépes hálózatok üzemeltetéséhez; számítógépes hálózati alkalmazásokkal kapcsolatos

tanácsadás és szakértés; vezeték nélküli számítógépes hálózatok tervezése és fejlesztése; számítógépes biztonsági

szolgáltatások jogosulatlan hálózati hozzáférések elleni védelemhez; tanácsadás a felhő alapú számítástechnikai

hálózatok és alkalmazások területén; mély neurális hálózatokhoz való szoftvert tartalmazó szoftver, mint

szolgáltatás [SaaS]; felhő alapú számítástechnikai hálózat elérésére és használatára szolgáló operációs szoftverek

tervezése és fejlesztése; épületautomatizálási berendezések tervezése; épületek, irodák és munkahelyek

 automatizálásával kapcsolatos konzultáció; ütközésgátló rendszer tervezése.

 ( 210 ) M 21 03994

 ( 220 ) 2021.11.23.
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 ( 731 )  Fenyősi Fanni, Budapest (HU)

 ( 541 ) LongiKid

 ( 511 )   44    Egészségfelmérési vizsgálatok.

 ( 210 ) M 21 04019

 ( 220 ) 2021.11.25.

 ( 731 )  Zengo Kft., Szeged (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Játékszoftverek; szoftverek videojátékokhoz; szórakoztató szoftverek; számítógéppel vagy személyi

számítógéppel használható interaktív szórakoztató szoftverek; virtuális valóság és kiterjesztett valóság szoftverek;

kommunikációs szoftverek; hálózatépítő és közösségi hálózati szoftverek; adat- és fájlkezelő és adatbázis

szoftverek; média és kiadói szoftverek; irodai szoftverek; üzleti szoftverek, kivéve a kripto-valutai, banki és

tőzsdei szoftvereket; webalkalmazás és szerver szoftverek; tartalomkezelő szoftverek; informatikai és audio-,

vizuális-, multimédiás és fényképészeti készülékek; mozgásérzékelő beviteli eszközök; adattároló eszközök és

adathordozó eszközök; számítógépek; számítógép összetevők és alkatrészek; vezérlők és szabályozók;

 berendezések tudományos kutatáshoz és laboratóriumi használatra; oktatási berendezések és szimulátorok.

 42    Webtárhely és szoftver szolgáltatások, kivéve a kriptovalutákkal, továbbá banki és tőzsdei szoftverekkel

kapcsolatos szolgáltatásokat; szoftver bérlés; szoftverfejlesztés, programozás és kivitelezés, kivéve a

kriptovalutákkal, továbbá banki és tőzsdei szoftverekkel kapcsolatos fejlesztési és programozási szolgáltatásokat;

számítógép hardverek és szoftverek hibaelhárítása; webhelyek tervezése, készítése, tárolása (hosztolása) és

karbantartása mások számára; szoftvertelepítés, szoftverkarbantartás, szoftverek frissítése; számítástechnikai

módszerek, algoritmusok és szoftverek fejlesztése és tesztelése; számítógépes hardverek és szoftverek

tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tájékoztatás; szoftverfejlesztés, programozás és kivitelezés üzleti, ipari,

művészeti és szórakozás területén tevékenykedő ügyfelek részére kivéve a kriptovalutákkal, továbbá banki és

tőzsdei szoftverekkel kapcsolatos szolgáltatásokat; számítógépes szoftverek, adatfeldolgozó berendezések és

számítógép-perifériák bérbeadása; számítógép szoftver tanácsadás; felhasználási hitelesítési szolgáltatások

nyújtása egyszeri bejelentkezési (SSO) technológia alkalmazásával online szoftver alkalmazásokhoz; szoftverek

tesztelése és hibakövetése; számítógépes hardverekhez és számítógépes szoftverekhez kapcsolódó tervezési

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 04059

 ( 220 ) 2021.11.29.

 ( 731 )  Zolnai Gergely, Hajdúböszörmény (HU)

 ( 740 )  Dr. Andirkó Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

 ( 210 ) M 21 04062
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 ( 220 ) 2021.11.30.

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

 ( 541 ) AR Dimensions

 ( 511 ) 9    "Kiterjesztett valóság" szoftver mobilkészülékekben való alkalmazásra, elektronikus adatok valós

környezetekkel történő integrálására; "kiterjesztett valóság" szoftver; "kiterjesztett valóság" szoftver

mobilkészülékekben való alkalmazásra; "kiterjesztett valóság" szoftverek oktatáshoz; "kiterjesztett valóság"

 szoftver térképek készítéséhez; kiterjesztett valóság szoftverek szimulátorokhoz.

 ( 210 ) M 21 04064

 ( 220 ) 2021.11.30.

 ( 731 )  Casen Recordati S.L., UTEBO (Zaragoza) (ES)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest

 ( 541 ) CASINEMA

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti termékek és készítmények.

 ( 210 ) M 21 04066

 ( 220 ) 2021.11.30.

 ( 731 )  Mátyási Renátó, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  45    Internet alapú társkereső, partnerkereső és ismerkedési szolgáltatások; internetes társkereső szolgáltatások;

ismeretségi, közösségi hálózaton keresztül nyújtott társkereső szolgáltatások; társkereső szolgáltatások; társkereső

 klubok; társkereső ügynökségi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 04067

 ( 220 ) 2021.11.30.

 ( 731 )  BillKiller Korlátolt Felelősségű Társaság, Veszprém (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Árösszehasonlító szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 04068

 ( 220 ) 2021.11.30.

 ( 731 )  Multilearn Digitális Tartalomszolgáltató és Kiadó Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) AR Books LibrARy

 ( 511 ) 9    Kiterjesztett valóság játékszoftverek; &quot;kiterjesztett valóság&quot; szoftver mobilkészülékekben való

alkalmazásra, elektronikus adatok valós környezetekkel történő integrálására; &quot;kiterjesztett valóság&quot;

szoftver; &quot;kiterjesztett valóság szoftver&quot; mobilkészülékekben való alkalmazásra; &quot;kiterjesztett

valóság szoftver&quot; térképek készítéséhez; kiterjesztett valóság szoftverek oktatáshoz; kiterjesztett valóság

szoftverek szimulátorokhoz; fejre helyezhető kiterjesztett valóság kijelzők; virtuális és kiterjesztett valóság

 szoftverek.

 ( 210 ) M 21 04071

 ( 220 ) 2021.11.30.

 ( 731 )  1000 Út Travel Kft, Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   39    Utazási irodai szolgáltatások, utazásszervezés.

 ( 210 ) M 21 04072

 ( 220 ) 2021.11.30.

 ( 731 )  1000 Út Travel Kft, Budapest (HU)

 ( 541 ) www.1000ut.hu

 ( 511 )   39    Utazási irodai szolgáltatások, utazásszervezés.

 ( 210 ) M 21 04074

 ( 220 ) 2021.11.30.

 ( 731 )  1000 Út Travel International Kft, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Utazási irodai szolgáltatások, utazásszervezés.

 ( 210 ) M 21 04075

 ( 220 ) 2021.11.30.

 ( 731 )  1000 Út Travel International Kft, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Utazási irodai szolgáltatások, utazásszervezés.

 ( 210 ) M 21 04076

 ( 220 ) 2021.11.30.

 ( 731 )  1000 Út Travel International Kft, Budapest (HU)

 ( 541 ) www.1000dorog.travel

 ( 511 )   39    Utazási irodai szolgáltatások, utazásszervezés.

 ( 210 ) M 21 04083

 ( 220 ) 2021.12.01.

 ( 731 )  Martinecz Beatrix, Budapest (HU)

 ( 541 ) AKTIVáljunk EGYütt EGÉSZséget

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

  41    Nevelés; szakmai képzés; coaching; oktatási és képzési szolgáltatások; kulturális szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 04087

 ( 220 ) 2021.12.01.

 ( 731 )  Richter József, Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Gyöngy Mónika, Kartal

 ( 541 ) Richter Safari Park

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

 ( 210 ) M 21 04099

 ( 220 ) 2021.12.03.

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

 ( 541 ) Richter FerroHemo

 ( 511 )  5    Étrend-kiegészítő.

 ( 210 ) M 21 04163

 ( 220 ) 2021.12.08.

 ( 731 )  Nagylók Farm Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  dr. Vörös Zsolt, Székesfehérvár

  
( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 210 ) M 21 04204

 ( 220 ) 2021.12.14.

 ( 731 )  Tököly Balázs, Encs (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre

  
( 546 )

 ( 511 )   11    Lámpák.

 20    Bútorok; bútorok és lakberendezési tárgyak; fali dekorációs dísztáblák [berendezési tárgyak] nem

 textilanyagból.

 35    Lakberendezési tárgyakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; lakberendezési tárgyakkal

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi,

nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: bútorok, bútorok és lakberendezési tárgyak, fali

 dekorációs dísztáblák [berendezési tárgyak] nem textilanyagból, lámpák.

 ( 210 ) M 21 04205

 ( 220 ) 2021.12.13.

 ( 731 )  Karamell Choco Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) IGAZI-ZI

 ( 511 )  30    Cukorkák; gabonakészítmények; kakaós termékek; karamellák (cukorkák); kekszek; kétszersültek, töltött

cukorkák, fondan (cukrászáru); snack ételek; aprósütemény; teasütemény; bonbonok; chips; csokoládé; sós

 kekszek; ostyák; csokoládészelet; pillecukor; sós és édes snack.

 ( 210 ) M 21 04206

 ( 220 ) 2021.12.14.

 ( 731 )  Szabó, Kocsis és Hunya Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )   45    Jogi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 04208

 ( 220 ) 2021.12.14.

 ( 731 ) Tokaj - Hegyalja Egyetemért Vagyonkezelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Sárospatak
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 (HU)

 ( 740 )  Dr. Lipovics János, Budapest

 ( 541 ) Tokaj-Hegyalja Egyetem A tudás forrása

 ( 511 )  35    Árubemutatás; árusító automaták kölcsönzése; beszerzői szolgáltatások [áruk, illetve szolgáltatások

beszerzése más cégeknek]; célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; hirdetőtáblák bérbeadása

[reklámtáblák]; időpont-emlékeztető szolgáltatások [iroda funkciók]; időpont-ütemezési szolgáltatások [iroda

funkciók]; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való

szerkesztése és rendezése; irodagépek és irodafelszerelés kölcsönzése; írott kommunikáció és adatok

regisztrálása; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások;

kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi vásárok rendezése; konzultáció személyzeti

kérdésekben; marketing szolgáltatások; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták]

terjesztése; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban;

bérszámfejtés; fénymásolási szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése;

költségelemzés; közvélemény-kutatás; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása;

munkaerő-toborzás; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés;

számlakivonatok összeállítása; számlázás; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása; titkársági szolgáltatások;

 üzleti vizsgálatok, kutatások.

 41    Akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; audioberendezések

kölcsönzése; bálok szervezése; bentlakásos iskolák; coaching [tréning]; digitális zene szolgáltatása az interneten

[nem letölthető]; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; élő

előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; felhasználói értékelések

szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása szórakoztató

vagy kulturális célokra; fotóriportok készítése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; hangversenyek, koncertek

szervezése és lebonyolítása; idegenvezetős túrák levezetése; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások;

klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; könyvkiadás; könyvtári szolgáltatások; kulturális vagy oktatási

célú kiállítások szervezése; levelező tanfolyamok; mentorálás; nem reklámcélú szövegek publikálása; oktatás

biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; online elektronikus kiadványok biztosítása,

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

szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szimulátorokkal nyújtott képzési szolgáltatások; versenyek szervezése

[oktatás vagy szórakoztatás]; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; konferenciák szervezése és

lebonyolítása; múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; partik tervezése [szórakoztatás];

sportlétesítmények üzemeltetése; sajátos igényekkel foglalkozó asszisztensek által nyújtott oktatási

 szolgáltatások; szabadidős létesítmények üzemeltetése; szakmai átképzés; táboroztatás; testnevelés.

 42    Adatok és számítógépes programok konvertálása, nem fizikai átalakítás; anyagtesztelés; biológiai kutatás;

csomagolástervezés; dokumentumok digitalizálása [szkennelés]; e-kereskedelmi műveletekhez való technológiát

alkalmazó felhasználó-hitelesítési szolgáltatások; elektronikus adattárolás; felhasználói hitelesítési szolgáltatások

nyújtása egyszeri bejelentkezési (SSO) technológia alkalmazásával online szoftveralkalmazásokhoz; felhőalapú

számítástechnika; fizikai adatok vagy dokumentumok átalakítása elektronikus médiába; grafikai tervezés; hálózati

kiszolgálók [webszerverek] bérlete; ipari formatervezés; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; minőségellenőrzés;

szakszövegek írása; tudományos kutatás; vegyészeti kutatás; fizikai kutatások; környezetvédelemmel kapcsolatos

 kutatás.

 ( 210 ) M 21 04212

 ( 220 ) 2021.12.15.

 ( 731 )  BEL-FORT-NET Kft., Pomáz (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   18    Utazótáskák, sporttáskák.
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  25    Ruházati termékek, sapkák, kalapáruk.

  28    Sportcikkek és felszerelések, tornazsákok.

 ( 210 ) M 21 04216

 ( 220 ) 2021.12.15.

 ( 731 )  Hlatky Schlichter Cintia, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Táskák kiskereskedelmi szolgáltatásai.

  37    Táskák tisztítása, javítása, felújítása, restaurálása.

 ( 210 ) M 21 04217

 ( 220 ) 2021.12.15.

 ( 731 )  Occidental Petroleum Corporation, Houston, Texas (US)

 ( 300 )  90/775,715 2021.06.15. US

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ZERO IN

 ( 511 )  37    Kőolaj-kitermeléssel, geotermikus kitermelési projektekkel, olaj- és gázkitermelési projektekkel kapcsolatos

 tanácsadás; szén-dioxid leválasztással, -sűrítéssel és -megkötéssel kapcsolatos szolgáltatások.

 42    Olaj- és gázfeltárási szolgáltatások; gáznemű szénhidrogének feltárása és kutatása; a szén-dioxid geológiai

 megkötésének technológiájával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 04250

 ( 220 ) 2021.12.16.

 ( 731 )  Szabó Marcell, Miskolc (HU)

 ( 541 ) Danubius Rádió

 ( 511 )   38    Rádióadás.

 ( 210 ) M 21 04252

 ( 220 ) 2021.12.16.

 ( 731 )  Szabó Marcell, Miskolc (HU)

 ( 541 ) BDPST ROCK

 ( 511 )   38    Rádióadás.

 ( 210 ) M 21 04257

 ( 220 ) 2021.12.16.

 ( 731 )  Concertplus Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Bócsi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Get Funky Party

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 21 04261

 ( 220 ) 2021.12.17.

 ( 731 )  IPARNET Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Kőszárhegy (HU)

 ( 740 )  Dr. Keserű Barna Arnold, Győr

 ( 541 ) EWAY
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 ( 511 )  12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök; motorizált, önjáró, kerekes helyváltoztató

eszközök; kétkerekű gépjárművek; elektromos járművek; földi járművek és szállítóeszközök; járművek részei és

szerelvényei; önjáró elektromos jármű; elektromos kerékpárok; elektromos gördeszkák; egyensúlyozós

 elektromos rollerek; elektromos robogók; motoros és nem motoros robogók személyszállításhoz; kerékpárok.

 ( 210 ) M 21 04264

 ( 220 ) 2021.12.17.

 ( 731 )  SOMMER KAPUTECHNIKA Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kátay és Mrovcza Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) SOM-TOR

 ( 511 ) 6    Fém építőanyagok; ajtószerelvények fémből; ajtóvasalások; fém görgők garázsajtókhoz; fém mennyezeti

függesztőpályák, sínek ajtókhoz; fém védőrácsok; fémből készült tolózárak, reteszek, mint ajtószerelvények;

fémkapuk; garázskapuk fémből; vasalatok ajtókhoz és ablakokhoz (fém -); vaskapuk; vezetősínek fémből

 tolóajtókhoz.

 ( 210 ) M 21 04265

 ( 220 ) 2021.12.17.

 ( 731 )  Magnum Hungaria Invest Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségü Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Fütty Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Adatbázisokkal kapcsolatos reklámozási szolgáltatások; apróhirdetések; apróhirdetési szolgáltatások;

árucikkek promóciója influenszerek segítségével; áruértékesítéssel kapcsolatos reklámszolgáltatások; áruk és

szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; befolyásoló marketing; cégek bemutatása az

interneten és egyéb médiákban; célzott marketing; címlisták készítése közvetlen postai úton reklámozó

szolgáltatásoknak [nem eladáshoz]; digitális hálózatok útján nyújtott marketing szolgáltatások; digitális

marketing; digitális reklámszolgáltatások; direkt marketing szolgáltatások; divatáruk értékesítésének promóciója

magazinok reklámcélú cikkeivel; egyéni reklámok elkészítése mások számára; eladási, értékesítési promóciók;

előadások, prezentációk szervezése reklámozási célokra; elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztüli,

online reklámozási szolgáltatások; eseménymarketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; értékesítési

promóciók vásárlási vagy értékesítési pontokon, mások megbízásából; értékesítési promóció audiovizuális média

használatával; hirdetési felület, idő és anyagok bérbeadása; hirdetési felület, idő és média szolgáltatása és

bérbeadása; hirdetési felület kölcsönzése; reklámhely bérbeadása brosúrákban; reklámfelületek és reklámanyagok

bérbeadása; reklámanyagok kölcsönzése; mindenféle reklámozási és marketing bemutató anyagok bérbeadása;

liftben elhelyezett hirdetés; internetes hirdetési felület bérbeadása; internetes hirdetési felületek rendelkezésre

bocsátása és bérbeadása; hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; hirdetőtáblák bérbeadása; hirdetési helyek

biztosítása és bérbeadása; hirdetési helyek biztosítása folyóiratokban, újságokban és magazinokban; hirdetési hely

rendelkezésre bocsátása; áruk és szolgáltatások népszerűsítése szponzoráció útján; direkt marketingre vonatkozó

konzultáció; marketing segítségnyújtás; marketing tanácsadás; nyomtatott reklámanyagok terjesztése; promóciós

szórólapok terjesztése; reklám- és promóciós anyagok terjesztése; reklám-, marketing és hirdetési anyagok

terjesztése; reklámanyagok online terjesztése; reklámanyagok [szórólapok, prospektusok, nyomtatványok,

minták] elosztása és terjesztése; promóciós, reklám célú árubemutatás; reklámcélú bemutatók szervezése;

kirakatrendezési szolgáltatások; kirakatrendezés; termékek és szolgáltatások bemutatása; termékbemutatók

 szervezése és lebonyolítása; reklámcélú kiállítások szervezése és lebonyolítása.

 36    Bevásárlóközpontokkal kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; épületkezelés; ingatlan bérbeadási

szolgáltatások; fizetésre alkalmas ajándékutalványok kibocsátása; fizetésre alkalmas ajándékkártyák kibocsátása;
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vásárlói hűség jutalmazására szolgáló értékbónok kibocsátása; ajándékutalványok kibocsátása; ajándékutalványok

 kibocsátása, melyek később beválthatók árukra vagy szolgáltatásokra.

 39    Autóparkolók és autóparkolási szolgáltatások biztosítása; garázsok és parkolóhelyek bérbeadása; jármű

parkolási szolgáltatások; járműparkolási területek bérbeadása; parkolóhelyek és garázsok járművek számára

történő bérbeadása; parkolóhelyek bérbeadása garázsokban; parkolóhelyek bérbeadása; parkolóházi

 szolgáltatások; parkolóház szolgáltatások; parkoló létesítmények biztosítása.

 ( 210 ) M 21 04269

 ( 220 ) 2021.12.17.

 ( 731 )  Chen Pinxiu, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Tóth Zoltán, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek.

 8    Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; borotvák.

 9    Pénztárgépek, számolóeszközök; számítógépek és számítógépes perifériák.

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

 berendezések; WC-ülőkék.

 16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; 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    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.

 26    Zsinórok, fonatok és hímzések, valamint rövidáru szalagok és masnik; gombok, ruhakapcsok és fűzőlyukak,

 gombostűk és tűk; művirágok; hajdíszek; póthajak.

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

 ( 210 ) M 21 04272

 ( 220 ) 2021.12.18.

 ( 731 )  Zele Tamás, Baja (HU)

 ( 541 ) kékfarkas

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

 ( 210 ) M 21 04300

 ( 220 ) 2021.12.21.

 ( 731 )  Iheelp Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

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

 ( 541 ) i heelp

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

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

 csiszolószerek.

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).

 ( 210 ) M 21 04303

 ( 220 ) 2021.12.21.

 ( 731 )  "TMC MANAGEMENT" Kommunikációs és Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. P. Horváth Antal Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Férfiszemmel

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

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

számítógépes adatbázisokban; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; árösszehasonlító szolgáltatások;

árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások

promóciója sportesemények szponzorálásával; célzott marketing; divatbemutatók szervezése promóciós célokból;

értékesítési promóciós szolgáltatások; gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel kapcsolatos

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

bérbeadása (reklámtáblák); honlapforgalom optimalizálása; információk számítógépes adatbázisokba való

gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok

biztosítása; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás); kereskedelmi

információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és

megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy

reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; kommunikáció átírása (irodai

funkciók); közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati

szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell közvetítés reklám-

vagy kereskedelmi célból; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; nyilvántartásokban tárolt

adatok frissítése és karbantartása; online hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online kiskereskedelmi

szolgáltatások letölthető csengőhangokhoz; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető digitális zenékhez;

online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és előre rögzíthető zenékhez és filmekhez; online piactér

biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások (üzleti segítségnyújtás);

Pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci tanulmányok; piackutatás;

rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok (röplapok, prospektusok,

nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámeszközök tervezése és

formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában;

reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása;

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

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

fájlkezelés, adatkezelés; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása; telemarketing szolgáltatások; teleshop

műsorok gyártása; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; üzleti értékelés; üzleti

információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti

közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozások összehozásával

kapcsolatosan; üzleti menedzsment előadóművészek részére; üzleti szerződések tárgyalása másik fél

megbízásából; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és

üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési

tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; vállalati kommunikációs szolgáltatások;

 vásárlási megrendelések ügyintézése; webindexelés kereskedelmi vagy reklámcélokra.

 38    Távközlés; digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás (távközlési szolgáltatás);

elektronikus levelezés, e-mail; felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz; globális
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számítógépes hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása; hangposta szolgáltatások; hírügynökségek;

információszolgáltatás távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás;

kommunikáció száloptikás hálózatok segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok

fórumai (chat szobák); mobiltelefonos kommunikáció; modemek kölcsönzése; műholdas átvitel; nagysebességű

adatátvitel; rádióadás; rádiós kommunikáció; távkonferencia szolgáltatás; távközlési berendezések kölcsönzése;

távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; távközlési útválasztás és csomópont szolgáltatások

(beszélgetésterelés és összeköttetés); telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (1); telefon- és mobiltelefon

szolgáltatások (2); telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz; televíziós

műsorszórás, közvetítés; üdvözlőkártyák továbbítása online; üzenetek és képek továbbítása számítógépek

segítségével; üzenetek küldése; vezeték nélküli műsorterjesztés; videokonferencia szolgáltatások; videó

 on-demand közvetítések.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; audioberendezések kölcsönzése;

cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten (nem letölthető);

diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; éjszakai klubok; elektronikus

kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok online publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő

előadások bemutatása; fényképészet; filmek feliratozása; filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek;

filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók; forgatókönyvírás;

forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok készítése; hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki

szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás

show-műsorokra; jelbeszéd fordítása; karaoke szolgáltatás nyújtása; klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy

oktatás); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás;

kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; lemezlovas (DJ) szolgáltatások; mentorálás; mikrofilmezés;

mozifilmek kölcsönzése; művészeti alkotások bérbeadása; művészeti 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; online

elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; partik tervezése

(szórakoztatás); rádió-és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; show-műsorok

készítése; show-műsorok szervezése (impresszáriók szolgáltatásai); stúdiószolgáltatások; szabadidős

tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; számítógépes hálózatról online biztosított játékszolgáltatások;

szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók; szinkronizálás;

színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi díszletek kölcsönzése (2); szórakozási, szórakoztatási információk;

szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés (kivéve reklámszövegek); televíziós szórakoztatás;

varieté-előadások bemutatása; videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése; videorögzítés;

videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; videoszerkesztési szolgáltatások eseményekhez;

világítástechnikai szolgáltatások eseményekhez; világító berendezések kölcsönzése színházak vagy televíziós

 stúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.

 ( 210 ) M 21 04306

 ( 220 ) 2021.12.21.

 ( 731 )  Iheelp Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )   45    Szellemi tulajdon licenszelése, szellemi tulajdonnal kapcsolatos konzultáció.

 ( 210 ) M 21 04308

 ( 220 ) 2021.12.21.

 ( 731 )  Szalka Krisztina, Gödöllő (HU)
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 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 2    Bevonóanyagok [festékek]; festékek, színezékek, pigmentek és tinták, falbevonatok [festékek]; texturált

falbevonatok [festékek]; festékek és lemosók; alapozó bevonatok [festékek és olajok]; bevonatok bútorokhoz;

bevonatok falakhoz; bevonatok falazatok befejezéséhez [festékek vagy olajok]; bevonatok felületek befejezéséhez

[festékek vagy olajok]; bevonatok spray-k formájában [festékek]; falazott felületek védelmére szolgáló

 készítmények.

 17    Hőszigetelő cikkek és anyagok; hőszigetelő anyagok; szigetelőanyagok hőszigetelésre; hőszigetelő habok;

rugalmas csövek, tömlők és ezekhez való szerelvények (a szelepeket is beleértve), valamint szerelvények merev

csövekhez, egyik sem fémből; szigetelő-, és védőanyagok, eszközök; tömítések és tömítőszerek, szűrőanyagok;

szigetelő vakolat; flexibilis csövek, vezetékek, tömlők és ezekhez való szerelvények, többek között szelepek, nem

 fémből; ragasztószalagok, ragasztócsíkok, tapaszok és filmek.

 19    Építőanyagok és elemek szurokból, kátrányból, bitumenből vagy aszfaltból; építőanyagok és elemek

homokból, kőből, agyagból, ásványokból és betonból; építőanyagok és elemek fából és mesterséges fából; nem

fémből készült építési és szerkezeti anyagok és elemek; nem fémből készült hordozható szerkezetek és épületek;

 nem fémből készült ajtók, kapuk, ablakok és árnyékolók; homlokzati vakolat; glettelő anyagok.

 35    Kiskereskedelmi szolgáltatások festékekkel, szigetelőanyagokkal és nem fém építőanyagokkal

kapcsolatban; internetes kiskereskedelmi szolgáltatások festékekkel, szigetelőanyagokkal és nem fém

építőanyagokkal kapcsolatban; nagykereskedelmi szolgáltatások festékekkel, szigetelőanyagokkal és nem fém

 építőanyagokkal kapcsolatban.

 ( 210 ) M 21 04319

 ( 220 ) 2021.12.22.

 ( 731 )  dr. Csordás Tibor, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Kormos Ágnes, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Szemüvegek, szemüvegkeretek, szemüveglencsék, szemüvegtokok, szemüveg törlőkendők.

 ( 210 ) M 21 04332

 ( 220 ) 2021.12.22.

 ( 731 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest

 ( 541 ) LARNEX

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők.

 ( 210 ) M 21 04333

 ( 220 ) 2021.12.22.

 ( 731 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest

 ( 541 ) MACULEST

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők.

 ( 210 ) M 21 04336
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 ( 220 ) 2021.12.23.

 ( 731 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest

 ( 541 ) VISIFLIB

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők.

 ( 210 ) M 21 04337

 ( 220 ) 2021.12.23.

 ( 731 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest

 ( 541 ) AFLEB

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők.

 ( 210 ) M 21 04338

 ( 220 ) 2021.12.23.

 ( 731 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest

 ( 541 ) AFISUAL

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők.

 ( 210 ) M 21 04339

 ( 220 ) 2021.12.23.

 ( 731 )  Tatár Péter, Budapest (HU)

 ( 740 )  Királyvölgyi-Pszilosz Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) AQUOLLEY

 ( 511 )  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők; fürdőköpenyek; fürdőköntösök; fürdőnadrágok, úszónadrágok;

fürdőpapucsok; fürdőruhák, úszódresszek; fürdőszandálok, fürdőcipők; lábbelik (1); lábbelik (2); papucsok;

pólók; ruházati cikkek; sapka ellenzők; sapkák; sildek, napellenzők [fejfedők]; sportcipők (1); sportcipők (2);

 strandcipők; strandruházat; szandálok; tornacipők; úszósapkák.

 28    Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek; felfújható játékok

úszómedencékbe, felfújható tárgyak úszómedencében való használatra; gumi belsők labdákhoz; kesztyűk [játékok

tartozékai]; kifejezetten játéklabdákhoz használandó pumpák; könyökvédők [sportcikkek]; labdák játékokhoz;

lebegő eszközök úszáshoz; sporthálók; szeleptűk játéklabdák felfújására szolgáló pumpákhoz; térdvédők

 [sportcikkek]; úszómedencék [játékcikkek]; ütők játékhoz; védőpárnázatok, védőtömések [sportruházat részei].

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; akadémiák [oktatás]; gyakorlati

képzés [szemléltetés]; játékfelszerelések kölcsönzése; játékkölcsönzés; know-how átadása (képzés); oktatás

biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; online elektronikus kiadványok biztosítása,

nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével;

sportlétesítmények üzemeltetése (1); sportlétesítmények üzemeltetése (2); sportpályák bérbeadása;

sportversenyek rendezése; szabadidős létesítmények üzemeltetése; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos

tájékoztatás; szakmai átképzés; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; testnevelés; versenyek

 szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].

 ( 210 ) M 21 04341

 ( 220 ) 2021.12.23.

 ( 731 )  Maxfire Brandschutz Kft., Budaörs (HU)

 ( 541 ) MaxFire

 ( 511 ) 9    Tűzoltókészülék; tűzoltótömlők; tűzoltó berendezések; tűzoltórendszerek; tűzoltótömlő szórófejek, csővégek;

 tűzoltó készülékek gépkocsikhoz; tűzálló takarók.
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 ( 210 ) M 21 04343

 ( 220 ) 2021.12.23.

 ( 731 )  TD TECH LIMITED, Beijing, Chaoyang District (CN)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Számítógépes programok, rögzített; olvasók [adatfeldolgozó eszközök]; elektronikus jeladók; távadók,

transzmitterek [távközlés]; modemek; kapcsolóberendezések programvezérelt telefonokhoz; adattároló eszközök,

közegek; integrált áramkörök; központi feldolgozó egységek; telefonkagylók; telefonok mikrofonjai; áramköri

megszakítók; üzenetrögzítők; hálózati kommunikációs berendezés; optikai kommunikációs eszközök;

 rádiótelefon készülékek.

 38    Üzenetek küldése; telefon- és mobiltelefon szolgáltatások; üzenetküldő készülékek kölcsönzése; televíziós

műsorszórás, közvetítés; mobiltelefonos összeköttetés; távkonferencia szolgáltatások; információk és képek

továbbítása számítógéppel; kommunikáció száloptikás hálózatok segítségével; távközlési berendezések

 kölcsönzése; telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz.

 42    Műszaki tervtanulmányok készítése; minőségellenőrzés; anyagtesztelés; ipari formatervezés; építési

projektek fejlesztése; szoftvertervezés; azonnali üzenetküldésre szolgáló szoftverek tervezése és fejlesztése;

kutatási és fejlesztési szolgáltatások; vezeték nélküli adatátviteli készülékek tervezése és fejlesztése; fizikai

 adatok vagy dokumentumok átalakítása elektronikus médiába.

 ( 210 ) M 21 04388

 ( 220 ) 2021.12.30.

 ( 731 )  Szerencsejáték Zrt., Budapest (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.

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

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

 ( 210 ) M 22 00001

 ( 220 ) 2022.01.02.

 ( 731 )  Virág József, Hajdúböszörmény (HU)

 ( 541 ) Raptor vér extra csípős chili szósz

 ( 511 )   30    Chiliszósz.

 ( 210 ) M 22 00006

 ( 220 ) 2022.01.03.

 ( 731 )  DYPEX GROUP Bt., Szentpéterszeg (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre

 ( 541 ) ENNEX

 ( 511 ) 9    Tűzoltó berendezések; tűzoltórendszerek; tűzoltókészülék; tűzoltótömlő szórófejek, csővégek; tűzoltótömlők;

 automatikus tűzoltó berendezések; tűzoltó sprinkler-rendszerek; automata tűzoltókészülékek.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: tűzoltó berendezések, tűzoltórendszerek, tűzoltókészülék, tűzoltótömlő szórófejek, csővégek,

 tűzoltótömlők, automatikus tűzoltó berendezések, tűzoltó sprinkler-rendszerek, automata tűzoltókészülékek.
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 ( 210 ) M 22 00007

 ( 220 ) 2022.01.03.

 ( 731 )  Develon Hungary Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Rendezvények, kiállítások, vásárok és bemutatók szervezése kereskedelmi, promóciós és reklámozási

célokra; üzleti bemutatók, rendezvények lebonyolítása; hirdetés és reklámozás; árusító standok bérbeadása;

kereskedelmi vásárok és kiállítások szervezése; kereskedelmi vásárok rendezése és lebonyolítása; vásárok és

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

reklámcélokra; rendezvények, kiállítások, vásárok és bemutatók szervezése fürdőszobai termékekkel

kapcsolatban; rendezvények, kiállítások, vásárok és bemutatók szervezése szaniter termékekkel kapcsolatban;

fürdőszobai termékekkel kapcsolatos üzleti bemutatók, rendezvények lebonyolítása; szaniter termékekkel

 kapcsolatos üzleti bemutatók, rendezvények lebonyolítása.

 ( 210 ) M 22 00008

 ( 220 ) 2022.01.03.

 ( 731 )  Develon Hungary Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Rendezvények, kiállítások, vásárok és bemutatók szervezése kereskedelmi, promóciós és reklámozási

célokra; üzleti bemutatók, rendezvények lebonyolítása; hirdetés és reklámozás; árusító standok bérbeadása;

kereskedelmi vásárok és kiállítások szervezése; kereskedelmi vásárok rendezése és lebonyolítása; vásárok és

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

reklámcélokra; rendezvények, kiállítások, vásárok és bemutatók szervezése fürdőszobai termékekkel

kapcsolatban; rendezvények, kiállítások, vásárok és bemutatók szervezése szaniter termékekkel kapcsolatban;

fürdőszobai termékekkel kapcsolatos üzleti bemutatók, rendezvények lebonyolítása; szaniter termékekkel

 kapcsolatos üzleti bemutatók, rendezvények lebonyolítása.

 ( 210 ) M 22 00016

 ( 220 ) 2022.01.04.

 ( 731 )  Tóth Mihály Alex, Cibakháza (HU)

 ( 541 ) Bio-Propilén

 ( 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.

 ( 210 ) M 22 00046

 ( 220 ) 2022.01.06.

 ( 731 )  Cont-Eco Kerítéstechnikai Kft., Szombathely (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  
( 546 )

 ( 511 ) 6    Acélhuzalok, dróthálók, kerítések fémből, építőelemek fémből, acélrudak, alumíniumhuzal, bilincsek,
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cölöpök fémből, csőbilincsek, konzolok építményekhez, fém csőbilincsek, fémépítmények, fémhuzal feszítő

 elemek, fémhuzalok, fémoszlopok [építmények részei]; fémszalag feszítő elemek.

 ( 210 ) M 22 00062

 ( 220 ) 2022.01.10.

 ( 731 )  Gerván Márk, Gesztely (HU)

 ( 541 ) atlatszo.tv

 ( 511 )  41    Podcastek gyártása; rádiós és televíziós műsorok készítése; hang- és/vagy videofelvételek készítése;

 videofelvételek bemutatásához kapcsolódó szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 00063

 ( 220 ) 2022.01.10.

 ( 731 )  Goodwill Pharma Kft., Szeged (HU)

 ( 541 ) ZUEZIN

 ( 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).

 ( 210 ) M 22 00064

 ( 220 ) 2022.01.10.

 ( 731 )  Gerván Márk, Gesztely (HU)

 ( 541 ) ÁTLÁTSZÓ TV

 ( 511 )  41    Podcastek gyártása; hang- és/vagy videofelvételek készítése; rádiós és televíziós műsorok készítése;

 videofelvételek bemutatásához kapcsolódó szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 00083

 ( 220 ) 2022.01.11.

 ( 731 )  Koós Ágnes, Dunaújváros (HU)

 Rujder Viktória, Dunaújváros (HU)

 ( 541 ) Szimfónia masszázs

 ( 511 )   44    Művészeti terápia.

 ( 210 ) M 22 00100

 ( 220 ) 2022.01.12.

 ( 731 )  Veszprém-Balaton 2023 Zrt., Veszprém (HU)

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

 ( 541 ) Holtszezon Irodalmi Fesztivál

 ( 511 )  35    Értékesítési promóciós szolgáltatások; árucikkek promóciója influenszerek segítségével; hirdetési- és

reklámszolgáltatások; rádiós reklámozás; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták]

 terjesztése; szabadtéri reklámozás, hirdetés.

 41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások

bemutatása; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások

szervezése; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási célú rendezvényszervezés; szórakoztatási

 szolgáltatások; szórakoztató rendezvények lebonyolítása; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].

  42    Díszlet-, látványtervezés előadásokhoz; promóciós anyagok grafikus tervezése.

 ( 210 ) M 22 00101
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 ( 220 ) 2022.01.12.

 ( 731 )  Veszprém-Balaton 2023 Zrt., Veszprém (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Értékesítési promóciós szolgáltatások; árucikkek promóciója influenszerek segítségével; hirdetési- és

reklámszolgáltatások; rádiós reklámozás; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták]

 terjesztése; szabadtéri reklámozás, hirdetés.

 41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások

bemutatása; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások

szervezése; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási célú rendezvényszervezés; szórakoztatási

 szolgáltatások; szórakoztató rendezvények lebonyolítása; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].

  42    Díszlet-, látványtervezés előadásokhoz; promóciós anyagok grafikus tervezése.

 ( 210 ) M 22 00104

 ( 220 ) 2022.01.12.

 ( 731 )  Jóságszerviz Kft., Gödöllő (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Állatorvosi használatra kialakított diétás szerek; diétás ételek állatorvosi használatra; étrend- és

táplálékkiegészítők állatgyógyászati célokra; gyógyhatású állateledel; gyógyhatású ételkészítmények állatoknak;

probiotikus baktérium formulák állatgyógyászati használatra; állatgyógyászati készítmények és anyagok;

állatgyógyászati készítmények; bakteriális készítmények állatgyógyászati célokra; állatok fürdetésére szolgáló

készítmények; kutya mosdatószerek [rovarirtók]; rovarirtó hatású állatgyógyászati mosófolyadékok; rovarirtó

hatású állatsampon; állatgyógyszerek; biológiai készítmények állatorvosi célokra; biológiai szövetkultúrák

állatorvosi célokra; enzimkészítmények állatorvosi célokra; enzimek állatorvosi célokra; fájdalomcsillapító

gyógyszerek állatgyógyászati célokra; fakéreg por állatgyógyászati használatra; rovarriasztó szerek kutyáknak;

testápoló folyadékok kutyáknak; vegyi készítmények állatorvosi célokra; étrend-kiegészítők állatok számára;

étrend-kiegészítők házi kedvencek számára porított italkeverékek formájában; gyógyhatású

 állateledel-kiegészítők.

 44    Állatorvosi és mezőgazdasági szolgáltatások; állatorvosi gyógyszerekkel kapcsolatos információs

szolgáltatások; állatorvosi sebészeti szolgáltatások; állatorvosi szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatás;

állatorvosi szolgáltatásokkal kapcsolatos szaktanácsadás; állatorvosi tanácsadási szolgáltatások; állatorvosi

gyógyszeriparral kapcsolatos információs szolgáltatások; interneten keresztül nyújtott állatorvosi tájékoztató

szolgáltatások; kutyamasszázs; állatkórházak; állatkórházi szolgáltatások; állatgyógyászati sebészeti

szolgáltatások; állatgyógyászati tájékoztatás biztosítása; állatkozmetikai szalon szolgáltatásai házi kedvencek

számára; állatkozmetikusi szolgáltatások macskák számára; állatkozmetikusi szolgáltatások kutyák számára;

 kutyaápolási szolgáltatások; kutyanyírás.

 ( 210 ) M 22 00108

 ( 220 ) 2022.01.13.

 ( 731 )  Goodwill Pharma Kft., Szeged (HU)

 ( 541 ) CELECOXIWILL

 ( 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
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mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 210 ) M 22 00119

 ( 220 ) 2022.01.13.

 ( 731 )  Fight Night Challenge s.r.o., Bratislava - mestská cast Petrzalka (SK)

 ( 740 )  Molnár és Erdei Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Állásközvetítő irodák; adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatok frissítése és

karbantartása számítógépes adatbázisokban; árubemutatás; árucikkek promóciója influenszerek segítségével; áruk

és szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; befolyásoló marketing; célzott marketing;

felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; felhasználói vélemények

szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; hirdetési- és reklám szolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése;

hirdetőtáblák bérbeadása; honlapforgalom optimalizálása; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése;

információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; írott kommunikáció és adatok regisztrálása;

kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi

közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára;

kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; költségelemzés;

közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati szolgáltatások;

közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell közvetítés reklám- vagy

kereskedelmi célból; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; online hirdetői tevékenység

számítógépes hálózaton; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; Pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci

tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámcélú

forgatókönyvírás; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában;

reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámkoncepciók kidolgozása; reklámlevél

szolgáltatás; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek;

sajtófigyelés; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák összeállítása; szabadtéri

reklámozás, hirdetés; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; szponzorok felkutatása; telemarketing szolgáltatások;

televíziós reklámozás; termékminták, áruminták terjesztése; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból;

ügyfélprofil meghatározása kereskedelmi vagy marketing célokra; üzleti értékelések; üzleti információk; üzleti

információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti szerződések tárgyalása

másik fél megbízásából; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és

üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások;

üzletvitel sportolók számára; vállalati kommunikációs szolgáltatások; vásárlási megrendelések ügyintézése;

 webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

 41    Coaching [tréning]; dzsúdó [judo] oktatás; élő előadások bemutatása; fitnesz órák vezetése; fizikai erőnléti

felmérési szolgáltatások edzési célokra; gyakorlati képzés [szemléltetés]; időmérés sporteseményeken; know-how

átadása (képzés); oktatás biztosítása; sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével; sportlétesítmények

üzemeltetése; sportpályák bérbeadása; sportversenyek rendezése; stadionok bérbeadása; szórakoztatási

szolgáltatások; testnevelés; versenyek szervezése és lebonyolítása [oktatás vagy szórakoztatás]; videoszerkesztési

 szolgáltatások eseményekhez.

 ( 210 ) M 22 00121

 ( 220 ) 2022.01.14.

 ( 731 )  HGY Invest Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) TALLÓZÓ Közéleti lapszemle

 ( 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.

 ( 210 ) M 22 00145

 ( 220 ) 2022.01.17.

 ( 731 )  Szűcsné Petró Szilvia, Cegléd (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre

  

( 546 )

 ( 511 )   18    Táskák, kézitáskák; hátizsák, hátitáska.

 23    Cérnák és fonalak; cérnák és fonalak textilipari használatra; fonalak textilipari használatra; fonaltekercsek;

 rövidáru [fonal].

  25    Férfi, női és gyermek ruházat; ruházati cikkek.

  28    Játékok; játékbabák.

 35    Ruházati kiegészítőkkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; lakberendezési tárgyakkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások; lakberendezési tárgyakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; a

következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások:

táskák, kézitáskák, hátizsák, hátitáska, bútorok és lakberendezési tárgyak, cérnák és fonalak, cérnák és fonalak

textilipari használatra, fonalak textilipari használatra, fonaltekercsek, rövidáru [fonal], textil méteráruk

kézimunkához, hímzéshez, férfi, női és gyermek ruházat, ruházati cikkek, ruházati kellékek, varrási és

 textildekorációs árucikkek, rövidáruk, játékok, játékbabák.

 40    Kézimunka/hímzés; varrás [egyedi gyártás]; varrás; szabászat [egyedi gyártás]; szabászat vagy ruhakészítés.

 ( 210 ) M 22 00150

 ( 220 ) 2022.01.18.

 ( 731 )  Soulwell Pszichológia Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kollár Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) SOULWELL

 ( 511 )  44    Egyéni és csoportos pszichológiai szolgáltatások; integrált pszichológiával kapcsolatos tanácsadás;

holisztikus pszichoterápia; foglalkozáspszichológiai szolgáltatások; művészeti terápia; pszichológiai kezelés;

pszichológiai kezelés biztosítása; pszichológiai szolgáltatások; pszichológiai tanácsadás; figyelemzavar szűrési

szolgáltatások; figyelemzavaros hiperaktív szindróma szűrési szolgáltatások; magatartással kapcsolatos

tanácsadási szolgáltatások; mentális rehabilitációs szolgáltatások; pszichiátriai konzultáció; pszichiátriai

szolgáltatások; pszichiátriai vizsgálat; pszichológiai diagnózis-szolgáltatások; pszichológiai beszámolók

készítése; pszichológiai értékelések és vizsgálatok végzése; pszichológiai értékelési és vizsgálati szolgáltatások;

pszichológiai értékelési szolgáltatások; pszichológiai ápolás; pszichológiai profilalkotás; pszichológiai

profilalkotás orvosi célokra; pszichológiai tanácsadás személyzet részére; pszichológiai tanácsadás egészségügyi

problémák feldolgozására; pszichológiai tanácsadó szolgáltatások a sport területén; pszichológiai tesztek

elvégzése; pszichológiai vizsgálatok, tesztek orvosi célokra; pszichológiai vizsgálatok; pszichológiával

kapcsolatos információnyújtás; pszichológus [szolgáltatások]; pszichometriai vizsgálatok, tesztek orvosi célokra;

pszichoterapeuta által biztosított szolgáltatások; pszichoterápia; pszichoterápia csecsemőknek; pszichoterápiás

szolgáltatások; személyiség felmérő szolgáltatások [mentális egészséggel kapcsolatos szolgáltatások];

személyiségtesztek [mentális egészséggel kapcsolatos szolgáltatások]; személyiségvizsgálatok pszichológiai

célokból; tanácsadás egészségügyi problémák pszichológiai kezelésével kapcsolatban; viselkedéselemzés orvosi

célokra; viselkedésváltozással kapcsolatos információnyújtás; állatok jelenlétével megvalósuló terápiás

 szolgáltatások.
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 ( 210 ) M 22 00337

 ( 220 ) 2022.02.04.

 ( 731 )  Mindentment Egészségügyi Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Hodosi Ügyvédi Iroda, Budapest, XIV.

  

( 546 )

 ( 511 )   44    Orvosi szolgáltatások.

A rovat 142 darab közlést tartalmaz.
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Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

 ( 111 )  237.383

 ( 151 )  2022.03.28.

 ( 210 )  M 22 00453

 ( 220 )  2022.02.15.

 ( 732 )  Déryné Nonprofit Kft., Budapest (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.

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

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

 ( 111 )  237.397

 ( 151 )  2022.03.28.

 ( 210 )  M 22 00607

 ( 220 )  2022.03.02.

 ( 732 )  Főtaxi Autóközlekedési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  HONTVÁRI ÉS TÁRSA Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; taxi szolgáltatások.

 ( 111 )  237.405

 ( 151 )  2022.03.28.

 ( 210 )  M 22 00616

 ( 220 )  2022.03.03.

 ( 732 )  Yosefian Eran, Üröm (HU)

 ( 740 )  Dr. Debreceni Róbert, Budapest

 ( 541 )  Emilla

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

 eszenciaolajok.

 ( 111 )  237.406

 ( 151 )  2022.03.28.

 ( 210 )  M 22 00618

 ( 220 )  2022.03.03.

 ( 732 )  Yosefian Eran, Üröm (HU)

 ( 740 )  Dr. Debreceni Róbert, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 ) 3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; nem gyógyhatású fogkrémek; illatszerek,

 eszenciaolajok.

 ( 111 )  237.407

 ( 151 )  2022.03.28.

 ( 210 )  M 22 00585

 ( 220 )  2022.02.28.

 ( 732 )  Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 300 )  018613928 2021.12.02. HU

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

  
( 546 )

 ( 511 )   38    Video on-demand közvetítések.

 41    Filmforgalmazás; filmgyártás; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem

 letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján.

A rovat 5 darab közlést tartalmaz. 
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Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  235.247

 ( 151 )  2022.03.10.

 ( 210 )  M 21 00267

 ( 220 )  2021.01.26.

 ( 732 )  Sorry Meat Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

gabonakészítmények; kenyér, kenyérpótló termékek, kétszersült, 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).

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  235.740

 ( 151 )  2022.03.08.

 ( 210 )  M 21 00764

 ( 220 )  2021.02.26.

 ( 732 )  Bocskai István Református Oktatási Központ, Halásztelek (HU)

 ( 541 )  EGRESSY FESZTIVÁL

 ( 511 )  41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása (képzés); hangversenyek, koncertek szervezése és

lebonyolítása; digitális zene szolgáltatása az interneten (nem letölthető); előadóművészek szolgáltatásai; kulturális

 vagy oktatási célú kiállítások szervezése; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; táboroztatás.

 ( 111 )  236.161

 ( 151 )  2022.03.02.

 ( 210 )  M 21 00840

 ( 220 )  2021.03.04.

 ( 732 )  Oncompass Medicine Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  42    Tudományos és technológiai szolgáltatások, nevezetesen tudományos kutatás a rákkezelés és diagnosztika

területén; interaktív webalapú kommunikáció, nevezetesen felület mint szolgáltatás, amely számítógépes szoftvert

tartalmaz adatok, nevezetesen a betegség, a kezelés, a vizsgálat, az eredmény és a profiladatok megosztására az

 emberi betegségek kezelésének automatizált kiszámítására és a humán betegség rangsorolására.

 44    Humán egészségügyi szolgáltatások, nevezetesen döntéshozatal támogatása és orvosi diagnosztika a rák

 területén.

 ( 111 )  236.666

 ( 151 )  2022.03.08.

 ( 210 )  M 21 01943

 ( 220 )  2021.05.17.

 ( 732 )  Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kiss János József, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  35    Célzott marketing; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások;

kiskereskedelmi szolgáltatások művészeti galériák által kínált műtárgyakhoz; kiszervezett vállalatirányítás;

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

szolgáltatások; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing

szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; piaci tanulmányok; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámfilmek készítése;

reklámkoncepciók kidolgozása; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; termékminták,

áruminták terjesztése; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; vállalati

 kommunikációs szolgáltatások.

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

könyvek és folyóiratok on-line publikálása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása;

fényképészet; filmstúdiók; forgatókönyvírás; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; know-how átadása

(képzés); konferenciák szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; levelező tanfolyamok; mentorálás; művészeti

galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások; oktatás biztosítása; oktatási információs

szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem letölthetők; pályaválasztási

tanácsadás; szabadidős létesítmények üzemeltetése; szakmai átképzés; személyes oktatófórumok rendezése és

 levezetése; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szórakoztatási szolgáltatások.

 42    Divattervezés; ipari formatervezés; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; tudományos kutatás; tudományos

 laboratóriumi szolgáltatások; várostervezés.

  45    Szellemi tulajdon licencszelése; szellemi tulajdonnal kapcsolatos konzultáció; szerzői jogok kezelése.

 ( 111 )  236.673

 ( 151 )  2022.03.08.

 ( 210 )  M 21 01942

 ( 220 )  2021.05.17.

 ( 732 )  Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kiss János József, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  35    Célzott marketing; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások;

kiskereskedelmi szolgáltatások művészeti galériák által kínált műtárgyakhoz; kiszervezett vállalatirányítás;

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

szolgáltatások; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing

szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; piaci tanulmányok; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámfilmek készítése;

reklámkoncepciók kidolgozása; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; termékminták,

áruminták terjesztése; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; vállalati

 kommunikációs szolgáltatások.

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

könyvek és folyóiratok on-line publikálása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása;

fényképészet; filmstúdiók; forgatókönyvírás; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; know-how átadása

(képzés); konferenciák szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; levelező tanfolyamok; mentorálás; művészeti

galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások; oktatás biztosítása; oktatási információs

szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem letölthetők; pályaválasztási

tanácsadás; szabadidős létesítmények üzemeltetése; szakmai átképzés; személyes oktatófórumok rendezése és

 levezetése; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szórakoztatási szolgáltatások.

 42    Divattervezés; ipari formatervezés; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; tudományos kutatás; tudományos

 laboratóriumi szolgáltatások; várostervezés.

  45    Szellemi tulajdon licencszelése; szellemi tulajdonnal kapcsolatos konzultáció; szerzői jogok kezelése.
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 ( 111 )  236.821

 ( 151 )  2022.03.08.

 ( 210 )  M 21 00429

 ( 220 )  2021.02.05.

 ( 732 )  Reök András György 1/4, Budapest (HU)

 Reök Cecília 1/4, Tapolca (HU)

 Reök Miklós 1/4, Budapest (HU)

 Reök Petra Borbála 1/4, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  REÖK

 ( 511 )  41    Akadémiák; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; bálok szervezése; coaching; egészségvédő klubok

szolgáltatásai; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line kiadása; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások

bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fényképészet; filmek gyártása, kivéve a

reklámfilmeket; filmstúdiók; filmszínházi előadások; fogadások tervezése; fotóriportok készítése; gyakorlati

képzés; hangversenyek szervezése és lebonyolítása; iskolai szolgáltatások; jegyirodai szolgáltatások;

klubszolgáltatások; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása;

könyvkiadás; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; mentorálás; múzeumi szolgáltatások; nyelvi

tolmács szolgáltatások; oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; on-line elérhető elektronikus

publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; rádió- és televízióprogramok készítése;

showműsorok; showműsorok szervezése; sorsjátékok lebonyolítása; sportlétesítmények üzemeltetése; sportpályák

bérbeadása; sportversenyek rendezése; szabadidős létesítmények rendelkezésre bocsátása; szakmai újraképzés;

szemináriumok rendezése és vezetése; szépségversenyek szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása;

színházi produkciók; szórakoztatás; szövegek kiadása, (nem reklámcélú); teniszpályák kölcsönzése; versenyek

 szervezése; videofilmezés; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zene összeállítása.

 43    Átmeneti szállások bérlete; bár szolgáltatások; étkezdék; éttermek; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak;

motelek; nyugdíjas otthonok; óvodák; önkiszolgáló éttermek; panziók; rendezvényhez termek kölcsönzése; sátrak

kölcsönzése; szállásügynökségek; szállodai szolgáltatások; székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése;

 turistaházak; cukrászdák.

 ( 111 )  236.931

 ( 151 )  2022.01.20.

 ( 210 )  M 17 03166

 ( 220 )  2017.10.09.

 ( 732 )  Fertechnik Kft., Gödöllő (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  1    Talajkondicionáló folyadék és granulátum.

  35    Talajkondicionáló folyadék és granulátum kis- és nagykereskedelme.

 ( 111 )  237.160

 ( 151 )  2022.02.01.

 ( 210 )  M 21 02371

 ( 220 )  2021.06.15.

 ( 732 )  Mizsér Attila, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kiss János József, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  35    Üzleti konzultációs szolgáltatások; üzletvitel sportolók számára; üzleti szerződések tárgyalása másik fél

 megbízásából.

  41    Akadémiák (oktatás); coaching (tréning); know-how átadása (képzés); mentorálás; szakmai átképzés.

 ( 111 )  237.166

 ( 151 )  2022.03.16.

 ( 210 )  M 21 02544

 ( 220 )  2021.06.25.

 ( 732 )  PATINVEST Kft., Pécs (HU)

 ( 740 )  dr. Frei János, Pécs

  

( 546 )

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

eszenciaolajok; 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; fogtömő anyagok és fogászati

mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

  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 )  237.167

 ( 151 )  2022.03.16.

 ( 210 )  M 21 02547

 ( 220 )  2021.06.25.

 ( 732 )  PATINVEST Kft., Pécs (HU)

 ( 740 )  dr. Frei János, Pécs

  ( 546 )

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

eszenciaolajok; 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; fogtömő anyagok és fogászati

mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).
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  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 )  237.206

 ( 151 )  2022.02.02.

 ( 210 )  M 21 00535

 ( 220 )  2021.02.10.

 ( 732 )  Zou Guolan, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Sztrókay Eszter Judit, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 8    Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; oldalfegyverek, lőfegyverek kivételével;

 borotvák.

 ( 111 )  237.302

 ( 151 )  2022.03.09.

 ( 210 )  M 21 03147

 ( 220 )  2021.09.01.

 ( 732 )  AMC Networks Central Europe Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  SPORT4

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

  38    Távközlési szolgáltatások.

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

 ( 111 )  237.326

 ( 151 )  2022.03.02.

 ( 210 )  M 21 02414

 ( 220 )  2021.06.17.

 ( 732 )  MANOOI Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   11    Csillárfüggők; dekorációs fények, világítóeszközök; mennyezeti világítás [lámpák].

 20    Bútorok és lakberendezési tárgyak; beltéri bútorok; ülőbútorok; asztalok; szobrok, kisplasztikák és

 művészeti alkotások, díszítések és dekorációk, amelyek nem tartoznak más osztályba.

 21    Cserépből készült 3D-s fali műalkotások; porcelánból készült 3D-s fali műalkotások; terrakottából készült

3D-s fali műalkotások; üvegből készült 3D-s fali műalkotások; kerámiából készült 3D-s fali műalkotások;

üvegből készült művészeti alkotások; művészeti tárgyak üvegből; művészeti tárgyak porcelánból, terrakottából

vagy üvegből; szobrok, kisplasztikák, dísztáblák és művészeti alkotások porcelánból, terrakottából vagy üvegből,

 amelyek ebbe az osztályba tartoznak.

 35    Csillárfüggők, dekorációs fények (világítóeszközök), mennyezeti világítás [lámpák] kis- és

nagykereskedelme; műalkotásokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; műalkotásokkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; szobrok, kisplasztikák és művészeti alkotások, műalkotások, művészeti tárgyak,

díszítések és dekorációk kis- és nagykereskedelme; porcelánból, terrakottából vagy üvegből készült szobrok,

kisplasztikák, dísztáblák és művészeti alkotások kis- és nagykereskedelme; bútorok és lakberendezési tárgyak,

 beltéri bútorok, ülőbútorok, asztalok kis- és nagykereskedelme.

 42    Építészeti tervezés; építészeti tervezési szolgáltatások; építészeti tervezési [dizájn] szolgáltatások;
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építészettel kapcsolatos tervezési szolgáltatások; belsőépítészeti tervezés; belsőépítészeti tervezéssel kapcsolatos

szaktanácsadás; tanácsadási szolgáltatások helyiségek tervezésével kapcsolatban; beltér tervezési szolgáltatások;

beltéri dekoráció tervezése; vizuális tervezés; iparművészeti tervezés; iparművészeti tervezési szolgáltatások;

iparművészi munkákkal kapcsolatos tervezési szolgáltatások; egyedi tervezési szolgáltatások; új termékek

tervezése; világítórendszerek tervezése; csillárfüggők tervezése; dekorációs fények, világítóeszközök tervezése;

 mennyezeti világítás [lámpák] tervezése; tervezési szolgáltatások; tervezési tanácsadás.

 ( 111 )  237.329

 ( 151 )  2022.03.09.

 ( 210 )  M 21 01526

 ( 220 )  2021.04.14.

 ( 732 )  Ringier Axel Springer Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kántor, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Mit eszik az ország?

 ( 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.

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

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

 ( 111 )  237.330

 ( 151 )  2022.03.09.

 ( 210 )  M 21 02770

 ( 220 )  2021.07.15.

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

 ( 740 )  Ipsics Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ÁLOM DESIGN ALVÁS SZÉPSÉGE

 ( 511 )   20    Matracok; ágyak.

 ( 111 )  237.331

 ( 151 )  2022.03.02.

 ( 210 )  M 21 03101

 ( 220 )  2021.08.25.

 ( 732 )  Biggeorge Property Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kádas Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás.

  36    Ingatlanügyletek.

 ( 111 )  237.332

 ( 151 )  2022.03.02.

 ( 210 )  M 21 02764

 ( 220 )  2021.07.15.

 ( 732 )  dr. Orbán Géza, Budapest (HU)
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 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Coaching; coaching [tréning]; személyi coaching [képzés]; képzési vagy oktatási szolgáltatások life

coaching [életvezetési tanácsadás] területén; tréningek biztosítása; személyiségfejlesztő tréning; képzések tartása;

időgazdálkodással kapcsolatos képzési szemináriumok tartása; oktatási felmérések, vizsgálatok; oktatási anyagok

fejlesztése; előadások szervezése; oktatási előadások szervezése; kiadványok megjelentetése; online kiadványok

megjelentetése; elektronikus kiadványok megjelentetése; elektronikus kiadványok multimédiás megjelentetése;

 nyomtatványok és nyomtatott kiadványok megjelentetése.

 ( 111 )  237.333

 ( 151 )  2022.03.02.

 ( 210 )  M 21 02401

 ( 220 )  2021.06.16.

 ( 732 )  Viador Átrium Stúdió Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Építési projektmenedzsment szolgáltatások; építés; építésfelügyelet; lakóingatlan-építés; házbővítések

építése; tetők építése; építési menedzsment; válaszfalak építése; építési szolgáltatások; galériák építése;

szellőzőaknák építése; épületrészek építése; házak építése; épületek építése; épületalapok építése; sportpályák

építése; szennyvízrendszerek építése; üzletek építése; konyhák építése; magánlakások építése; ingatlanfejlesztési

szolgáltatások [építés]; lakáscélú építéssel kapcsolatos építési szolgáltatások; helyszínek előkészítése [építés];

építési területek elegyengetése; irodák, irodaházak építése; kereskedelmi ingatlanok építése; építési területek

szintezése; beltéri válaszfalak építése; építési munka felügyelete; építési tárgyú információk; ingatlanépítés

[ingatlanvagyon építése]; épületek építése megrendelésre; házak építése megrendelésre; lakások építése

megrendelésre; egyedi épületek építése; építési tanácsadó szolgáltatások; többszintes autóparkolók építése; építési

munkálatok javítása; nyilvános létesítmények építése; ipari ingatlanok építése; kereskedelmi épületek építése;

többlakásos épületek építése; építészeti alkotások restaurálása; építéskontrolling, kivitelezés-felügyelet;

építésfelügyelettel kapcsolatos konzultáció; építési állványzatok, munka- és építési platformok bérbeadása; építés,

építkezés és bontás; szálláshelyek belső kialakítása [építés]; általános építési vállalkozói szolgáltatások;

mélyépítési projektek építési felügyelete; építési tárgyú információk biztosítása; építési szolgáltatások; épület

javítás; árnyékolórácsok, zajvédő falak, kerítések építése; vásári standok és üzletek építése; gyártó- és ipari

épületek építése; helyszíni projektirányítás épületek építésével kapcsolatban; épületek építésével kapcsolatos

online információszolgáltatás; épületek építésével, javításával és karbantartásával kapcsolatos

 információszolgáltatás; épületek és más szerkezetek építésével kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások.

 42    Mérnöki projektmenedzsment szolgáltatások; belsőépítészeti tervezés; belsőépítészeti szolgáltatások;

belsőépítészeti tervezések; üzletek belsőépítészeti kialakítása; kereskedelmi belsőépítészeti tervezés;

belsőépítészeti tervezési szolgáltatások kiskereskedőknek; belsőépítészeti tervezéssel kapcsolatos szaktanácsadás;

belsőépítészettel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; belsőépítészettel kapcsolatos tanácsadási

szolgáltatások; belsőépítészeti tervezési szolgáltatások boltok számára; belsőépítészeti tervezési szolgáltatások

butikok számára; belsőépítészeti tervező szolgáltatások, információnyújtás és tanácsadás; mérnöki kutatás;
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mérnöki projekttanulmányok; mérnöki tervezés; mérnöki munkák; mérnöki és számítógépes mérnöki

szolgáltatások; mérnöki szolgáltatások, munkák; műszaki mérnöki tevékenység; mérnöki megvalósíthatósági

tanulmányok; mérnöki felmérések lebonyolítása; mérnöki tanácsadó szolgáltatások; műszaki, mérnöki

felmérések; technológiai mérnöki elemzés; mérnöki jelentések készítése; mérnöki tervezési szolgáltatások;

mérnöki építési rendszerek tervezése; mérnöki munkák tervezése árvízvédelemhez; mérnöki tervezés és

konzultáció; tervezéssel kapcsolatos mérnöki konzultáció; építészeti és mérnöki szolgáltatások; tanácsadási

szolgáltatások mérnöki tervezéssel kapcsolatban; mérnöki munkával kapcsolatos mérések, földmérés; mérnöki

kutatás technológiai területeken; mérnöki becslések technológiai területeken; szerkezetelemzéssel kapcsolatos

mérnöki szolgáltatások; energiaszolgáltató rendszerekkel kapcsolatos mérnöki szolgáltatások; elektronikus

rendszerek tervezéséhez kapcsolódó mérnöki szolgáltatások; ipari mérnöki tevékenységgel kapcsolatos

tanácsadási szolgáltatások; mérnöki szolgáltatások az építőipari technológia területén; műszaki projekttervezés a

mérnöki tevékenység területén; műszaki felmérések; építésfelügyeleti szolgáltatások [felmérés]; hibás

szerkezetek felmérése; műszaki felmérések végzése; műszaki felmérések készítése; energetikai vizsgálat;

tanúsítás [minőségellenőrzés]; mások által nyújtott szolgáltatások tesztelése, elemzése és értékelése tanúsítási

célokra; termékek minőségellenőrzése tanúsítási célokra; tesztelési szolgáltatások minőség vagy szabványok

tanúsításához; műszaki projekttanulmányok készítése építési projektekhez; építészeti projekt irányítása; építési

 projektek fejlesztése.

 ( 111 )  237.334

 ( 151 )  2022.03.02.

 ( 210 )  M 21 02758

 ( 220 )  2021.07.14.

 ( 732 )  Klinkó György, Budapest (HU)

 L. Laki László, Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  MAGIC BATH

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; szórakoztatás; sport- és

kulturális tevékenységek; bálok szervezése; diszkók szolgáltatásai; előadóművészek szolgáltatásai; fényképészet;

filmgyártás; filmstúdiók; filmszínházak üzemeltetése; filmvetítők és tartozékaik kölcsönzése; hangstúdiók

szolgáltatásai; helyfoglalás showműsorokra; karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás

vagy oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; mozifilmek

kölcsönzése; sportversenyek rendezése; színházi produkciók; színpadi díszletek kölcsönzése; élő előadások

bemutatása; éjszakai klubok; zenekarok szolgáltatásai; videoszalagok vágása; videokamerák kölcsönzése;

videofilmgyártás; vidámparkok; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; televíziós szórakoztatás;

szakmai képzés, betanítás; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú

kiállítások szervezése és tartása; oktatás, tanítás; online elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online

játékok szolgáltatása (számítógépes hálózatból); online számítógépes játékok szolgáltatása; rádióprogramok vagy

televíziós programok előállítása; fogadások szervezése (szórakoztatás); hangfelvételek kölcsönzése; rádiós és

televíziós showműsorok és programok készítése; rádió- és televízióprogramok készítése; rádiós szórakoztatás;

showműsorok; showműsorok tervezése; élő show-k készítése; élő showműsorok bemutatása; showműsorok

készítése; showműsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; szabadidős szolgáltatások; szabadidős

létesítmények üzemeltetése; szabadidős rendezvények szervezése; szórakozási, szórakoztatási információk; hang-

és videofelvevő készülékek kölcsönzése; filmkészítés stúdiókban; videók gyártása; videorögzítés; video(szalagra)

filmezés; videostúdió-szolgáltatások; világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy televíziós stúdiók részére;

zenés szórakoztatás; zenés koncertek; zenei produkciók; zenefelvételek összeállítása és szerkesztése, mások általi

közvetítés céljából; lemezlovas [DJ] szolgáltatások; lemezlovasok, DJ szolgáltatások partikra és különleges

rendezvényekre; zenés szórakoztatás zenekarok által; kabaré; kabaréműsorok készítése; kabarék és diszkók;

szórakoztatási szolgáltatások színpadi előadás és kabaré formájában; éjszakai klubokban nyújtott szórakoztatási
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szolgáltatások; élő előadások szervezése; élő zenei előadások; jegyfoglalási szolgáltatások előadásokra; zene

összeállítása; zenés előadások szervezése; zenés kabarék; táncos előadások bemutatása; vidámparki előadások

 készítése; varieték; varieté-előadások bemutatása; zenés előadások bemutatása.

 ( 111 )  237.335

 ( 151 )  2022.03.02.

 ( 210 )  M 21 02934

 ( 220 )  2021.08.02.

 ( 732 )  Dr. Chen Zhen, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Wéber Péter, Budapest

  

( 546 )

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

 használatra; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

 ( 111 )  237.336

 ( 151 )  2022.03.02.

 ( 210 )  M 20 03722

 ( 220 )  2020.12.04.

 ( 732 )  eOptika Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  eOptika

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

 ( 111 )  237.337

 ( 151 )  2022.03.02.

 ( 210 )  M 21 02239

 ( 220 )  2021.06.04.

 ( 732 )  Che Che Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Makláry és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Che Che

 ( 511 )  43    Catering szolgáltatások ételbiztosításhoz; étel és ital catering koktélpartikra; étel és ital catering

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

számára; étel és ital catering szolgáltatások gyűlések helyszíneire; étel-, italszállítás szervezése születésnapi bulik

számára; ételkiszállítási szolgáltatások, azonnali fogyasztásra; étkeztetés gyorsbüfékben; éttermek idegenforgalmi

célokra; kültéri étkeztetési szolgáltatások; mobil catering szolgáltatások; születésnapi partiszerviz szervezése;

 vendéglátás; vendéglátás szervezése születésnapi bulik számára; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 111 )  237.338

 ( 151 )  2022.03.03.

 ( 210 )  M 21 02751

 ( 220 )  2021.07.14.

 ( 732 )  Országos Bortúra Kft., Debrecen (HU)
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( 546 )

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

 ( 111 )  237.339

 ( 151 )  2022.03.02.

 ( 210 )  M 21 02942

 ( 220 )  2021.08.03.

 ( 732 )  Dr. Bogár László, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Pál Roberta Lívia, Budapest

 ( 541 )  BDA (EKU) Komplex Meggyőzéstechnikai Modell

 ( 511 )  35    Információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való

rendezése; üzleti értékelések; üzleti hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzleti vizsgálatok, kutatások;

üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; szolgáltatások üzleti hatékonyság növeléséhez; üzleti hatékonysággal

 kapcsolatos tanácsadás.

 41    Szakoktatás, szakmai képzés; szakmai képzés, betanítás; értékesítési tréning; értékesítési tréninggel

 kapcsolatos oktatási szolgáltatások; coaching [tréning]; személyiségfejlesztő tréning.

 ( 111 )  237.340

 ( 151 )  2022.03.02.

 ( 210 )  M 21 02755

 ( 220 )  2021.07.14.

 ( 732 )  dr. Havas Csilla, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szikszai Anita egyéni ügyvéd, Miskolc

 ( 541 )  A Montmartre Wall Street-je

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

 ( 111 )  237.341

 ( 151 )  2022.03.02.

 ( 210 )  M 21 02240

 ( 220 )  2021.06.04.

 ( 732 )  Che Che Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Makláry és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Catering szolgáltatások ételbiztosításhoz; étel és ital catering koktélpartikra; étel és ital catering

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

számára; étel és ital catering szolgáltatások gyűlések helyszíneire; étel-, italszállítás szervezése születésnapi bulik

számára; ételkiszállítási szolgáltatások, azonnali fogyasztásra; étkeztetés gyorsbüfékben; éttermek idegenforgalmi

célokra; kültéri étkeztetési szolgáltatások; mobil catering szolgáltatások; születésnapi partiszerviz szervezése;

 vendéglátás; vendéglátás szervezése születésnapi bulik számára; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 111 )  237.342

 ( 151 )  2022.03.02.

 ( 210 )  M 21 03110

 ( 220 )  2021.08.26.

 ( 732 )  Nemzetközi Beruházási Bank, Budapest (HU)

 ( 740 )  Vámosi-Nagy Ernst & Young Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  16    Nyomtatványok; nyomtatott publikációk; magazinok, revük [időszaki lapok]; poszterek; könyvek; újságok;

könyvecskék, brosúrák; szórólapok; noteszok; naptárak; scrapbook [családi albumok]; formanyomtatványok,

 űrlapok; hírlevelek; katalógusok; prospektusok; nyomtatott jelentések.

 35    Hirdetési- és reklámszolgáltatások; üzleti menedzsment; üzleti adminisztráció; időpont-emlékeztető

szolgáltatások [iroda funkciók]; időpont-ütemezési szolgáltatások [iroda funkciók]; üzleti vizsgálatok, kutatások;

üzleti értékelések; piackutatás; kereskedelmi értékesítéssel kapcsolatos információk nyújtása; üzleti statisztikai

információk szolgáltatása; üzleti információ; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzleti tanácsadás;

 kommunikáció átírása [irodai funkciók].

 36    Balesetbiztosítás; szálláshelyek bérbeadása [apartmanok]; pénzügyi elemzések; bérházak kezelése; garancia

szolgáltatások; bankügyletek lebonyolítása; alkuszi/ügynöki tevékenység; kibocsátáskereskedelemmel foglalkozó

ügynöki tevékenység; tőkebefektetés, tőkeberuházás; jótékonysági célú gyűjtések; csekk ellenőrzés;

elszámolóházak; hitelügynökségek, hitelirodák; hitelkártya és bankkártya szolgáltatások; vámügynöki pénzügyi

szolgáltatások; valutakereskedelem és pénzváltási szolgáltatások; faktorálás; vagyonkezelés; pénzügyi

tanácsadás; pénzügyi értékbecslés [biztosítás, bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi menedzsment; pénzügyi

szponzorálás, támogatás; finanszírozási szolgáltatások; tűzkár elleni biztosítás; költségvetési értékelés;

elektronikus tőkeátutalás; garanciák; betegségbiztosítás; hitelbérlet; online banki szolgáltatások; ingatlanügynöki

tevékenység; részletfizetési hitelnyújtás; biztosításközvetítés; biztosítási tanácsadás; biztosítási információs

szolgáltatás; értékutalványok kibocsátása; utazási csekkek kibocsátása; mezőgazdasági ingatlanok bérlése;

ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; zálogház szolgáltatások; életbiztosítás; kölcsön [finanszírozás];

hajókárbiztosítás; jelzálogbank; gyűjtések szervezése; gondoskodási alap szolgáltatások; ingatlanügynökségek;

ingatlanok értékbecslése; ingatlanközvetítés; ingatlantulajdon-kezelés; lakbér beszedés; irodahelyiségek

bérbeadása; lakások bérbeadása; takarékpénztár szolgáltatások; tőzsdeügynöki tevékenység; tőzsdei

 árfolyamjegyzés; adóbecslések; ingatlanügyletek; felszámolási szolgáltatások, pénzügyi.

 41    Akadémiák [oktatás]; szórakoztatás; konferenciák szervezése és lebonyolítása; szemináriumok szervezése és

lebonyolítása; oktatás biztosítása; szórakoztatási szolgáltatások; táboroztatás; élő előadások bemutatása; kulturális

 vagy oktatási célú kiállítások szervezése; sportversenyek rendezése; partik tervezése [szórakoztatás].

 42    Számítógép-programozás; szoftvertervezés; szoftverek frissítése; számítógépes rendszerelemzés;

számítógépes rendszerek tervezése; építési tervkészítés; fizikai adatok vagy dokumentumok átalakítása

elektronikus médiába; számítógépes programok másolása; mérnöki munkák, szolgáltatások;

környezetvédelemmel kapcsolatos kutatás; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; műszaki tervtanulmányok

 készítése; műszaki kutatás.

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

 étkeztetési szolgáltatások.

 ( 111 )  237.343

 ( 151 )  2022.03.02.

 ( 210 )  M 21 03117

 ( 220 )  2021.08.27.

 ( 732 )  Dr. Tunyoghy Szabolcs, Pécs (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  36    Ingatlanügyletek; banki ügyletekkel kapcsolatos kutatási szolgáltatások; bankügyletekhez kapcsolódó

tanácsadói szolgáltatások; bankügyletekkel kapcsolatos konzultáció; befektetésekkel kapcsolatos pénzügyi

tanácsadás; beruházási tanácsadás; értékbecslési szolgáltatások; hitelhez kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások;

hitelekkel kapcsolatos szaktanácsadási szolgáltatások; hiteltanácsadás; lakbér beszedés; bérbeszedés; ingatlanok
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bérbeadása; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos

ingatlanügynökségi szolgáltatások; ingatlanközvetítés; ingatlanügynöki tevékenység; ingatlanügynökség;

ingatlanügynöki szolgáltatások, ingatlanközvetítés; ingatlanügynökségek szolgáltatásai; ingatlanügynökségek

szolgáltatásai üzletek bérlésével és eladásával kapcsolatosan; ingatlanügynökségek; ingatlanvagyonnal

kapcsolatos információnyújtás; ingatlanvásárlással kapcsolatos finanszírozások ügyintézése; lakások és szállások

bérbeadása; lakásügynökségek; lakóingatlanokkal kapcsolatos ügynökségi szolgáltatások; lakóingatlanokkal

kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; tanácsadási szolgáltatások ingatlanbecsléssel kapcsolatban;

tanácsadási szolgáltatások ingatlan-tulajdonjoggal kapcsolatban; irodahelyiségek bérbeadása; irodák bérbeadása

 közösségi munkavégzéshez; ingatlanok kezelése és értékbecslése.

 ( 111 )  237.344

 ( 151 )  2022.03.02.

 ( 210 )  M 21 02752

 ( 220 )  2021.07.14.

 ( 732 )  Németh Adrienn, Solymár (HU)

 ( 740 )  Csapó és Császár Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  eskuvo24net

 ( 511 )   35    Kereskedelmi közvetítői szolgáltatások.

  45    Esküvői szertartások tervezése és szervezése.

 ( 111 )  237.345

 ( 151 )  2022.03.02.

 ( 210 )  M 21 02403

 ( 220 )  2021.06.17.

 ( 732 )  HÉVÜZ KFT., Hévíz (HU)

 ( 541 )  Egy jogszerűen a szélvédő előtt elhelyezett pótdíj fizetési felszólítás mögött egy szabálytalankodó autós áll!

 ( 511 ) 9    Programok okostelefonokhoz; szoftverek okostelefonokhoz; szoftverek okosváros-alkalmazások

 tervezéséhez, integrálásához és optimalizálásához.

  35    Parkolók üzleti menedzsmentje.

  39    Jármű parkoltatási [parkoló inas] szolgáltatások.

 ( 111 )  237.346

 ( 151 )  2022.03.02.

 ( 210 )  M 21 02058

 ( 220 )  2021.05.21.

 ( 732 )  Hortobágy Angus Kft., Hajdúszoboszló (HU)

 ( 740 )  Kun Álmos, Érd

 ( 541 )  Prémium Magyar Wagyu Hús

 ( 511 )   35    Reklámozás.

 ( 111 )  237.359

 ( 151 )  2022.03.03.

 ( 210 )  M 21 01894

 ( 220 )  2021.05.12.

 ( 732 )  Hortobágy Angus Kft., Hajdúszoboszló (HU)

 ( 740 )  Kun Álmos, Érd

 ( 541 )  Az ország burgere

 ( 511 )   35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció.
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 ( 111 )  237.360

 ( 151 )  2022.03.03.

 ( 210 )  M 21 03109

 ( 220 )  2021.08.26.

 ( 732 )  Nemzetközi Beruházási Bank, Budapest (HU)

 ( 740 )  Vámosi-Nagy Ernst & Young Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Nyomtatványok; nyomtatott publikációk; magazinok, revük [időszaki lapok]; poszterek; könyvek; újságok;

könyvecskék, brosúrák; szórólapok; noteszok; naptárak; scrapbook [családi albumok]; formanyomtatványok,

 űrlapok; hírlevelek; katalógusok; prospektusok; nyomtatott jelentések.

 35    Hirdetési- és reklámszolgáltatások; üzleti menedzsment; üzleti adminisztráció; időpont-emlékeztető

szolgáltatások [iroda funkciók]; időpont-ütemezési szolgáltatások [iroda funkciók]; üzleti vizsgálatok, kutatások;

üzleti értékelések; piackutatás; kereskedelmi értékesítéssel kapcsolatos információk nyújtása; üzleti statisztikai

információk szolgáltatása; üzleti információ; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzleti tanácsadás;

 kommunikáció átírása [irodai funkciók].

 36    Balesetbiztosítás; szálláshelyek bérbeadása [apartmanok]; pénzügyi elemzések; bérházak kezelése; garancia

szolgáltatások; bankügyletek lebonyolítása; alkuszi/ügynöki tevékenység; kibocsátáskereskedelemmel foglalkozó

ügynöki tevékenység; tőkebefektetés, tőkeberuházás; jótékonysági célú gyűjtések; csekk ellenőrzés;

elszámolóházak; hitelügynökségek, hitelirodák; hitelkártya és bankkártya szolgáltatások; vámügynöki pénzügyi

szolgáltatások; valutakereskedelem és pénzváltási szolgáltatások; faktorálás; vagyonkezelés; pénzügyi

tanácsadás; pénzügyi értékbecslés [biztosítás, bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi menedzsment; pénzügyi

szponzorálás, támogatás; finanszírozási szolgáltatások; tűzkár elleni biztosítás; költségvetési értékelés;

elektronikus tőkeátutalás; garanciák; betegségbiztosítás; hitelbérlet; online banki szolgáltatások; ingatlanügynöki

tevékenység; részletfizetési hitelnyújtás; biztosításközvetítés; biztosítási tanácsadás; biztosítási információs

szolgáltatás; értékutalványok kibocsátása; utazási csekkek kibocsátása; mezőgazdasági ingatlanok bérlése;

ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; zálogház szolgáltatások; életbiztosítás; kölcsön [finanszírozás];

hajókárbiztosítás; jelzálogbank; gyűjtések szervezése; gondoskodási alap szolgáltatások; ingatlanügynökségek;

ingatlanok értékbecslése; ingatlanközvetítés; ingatlantulajdon-kezelés; lakbér beszedés; irodahelyiségek

bérbeadása; lakások bérbeadása; takarékpénztár szolgáltatások; tőzsdeügynöki tevékenység; tőzsdei

 árfolyamjegyzés; adóbecslések; ingatlanügyletek; felszámolási szolgáltatások, pénzügyi.

 41    Akadémiák [oktatás]; szórakoztatás; konferenciák szervezése és lebonyolítása; szemináriumok szervezése és

lebonyolítása; oktatás biztosítása; szórakoztatási szolgáltatások; táboroztatás; élő előadások bemutatása; kulturális

 vagy oktatási célú kiállítások szervezése; sportversenyek rendezése; partik tervezése [szórakoztatás].

 42    Számítógép-programozás; szoftvertervezés; szoftverek frissítése; számítógépes rendszerelemzés;

számítógépes rendszerek tervezése; építési tervkészítés; fizikai adatok vagy dokumentumok átalakítása

elektronikus médiába; számítógépes programok másolása; mérnöki munkák, szolgáltatások;

környezetvédelemmel kapcsolatos kutatás; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; műszaki tervtanulmányok

 készítése; műszaki kutatás.

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

 étkeztetési szolgáltatások.

 ( 111 )  237.361

 ( 151 )  2022.03.03.

 ( 210 )  M 21 02416

 ( 220 )  2021.06.17.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 6. szám, 2022.03.28.
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M700



 ( 732 )  DC Handel Kft., Pomáz (HU)

 ( 740 )  Dr. Szabó Gergely Hoang Viet Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

szószok; jég [fagyott víz]; fűszeres mártások; fűszerek; jég; vietnámi tea; vietnámi fűszeres mártások; speciális

 vietnámi fűszerek; speciális vietnámi fűszerek, ízesítők; különleges vietnámi fűszerkeverék.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; vietnámi tradicionális bálok

szervezése; vietnámi néptánc előadóművészek szolgáltatásai; vietnámi tradicionális néptánc élő előadások

bemutatása; vietnámi tradíciókon és konyhaművészeten alapuló fogadások tervezése; vietnámi népzenei

hangversenyek szervezése és lebonyolítása; vietnámi dalok, vietnámi nyelven karaoke szolgáltatások nyújtása;

vietnámi kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; vietnámi kulturális szórakoztatás; vietnámi zenei

 produkciók.

 43    Vendéglátás; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; vendéglátás (élelmezés); alkoholos italok

felszolgálása; bár- és éttermi szolgáltatások; bisztró [büfé] szolgáltatások; elvihető ételekkel kapcsolatos

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

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

italkészítés; étel- és italkészítési szolgáltatások; étel- és italszolgáltatás mobil teherautóból; ételek díszítése; ételek

és italok biztosítása bisztrókban; ételek és italok biztosítása internet kávézókban; ételek és italok biztosítása

éttermekben és bárokban; ételek és italok felszolgálása éttermi vendégek számára; ételek és italok felszolgálása

vendégek számára; ételek és italok felszolgálása éttermekben és bárokban; ételek és italok felszolgálása; ételek és

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

ételek és italok szolgáltatása vendégek számára; ételfőzési, melegkonyhai szolgáltatások; ételkészítés; ételkészítés

mások számára kiszervezéssel; ételkészítés megrendelésre; ételkészítési szolgáltatások; étkezdei, menzai

szolgáltatások; éttermek [szolgáltatások]; éttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások, beleértve az engedéllyel

rendelkező bárlétesítményeket, szolgáltatásokat; éttermi szolgáltatások étel elvitelre árusításához; italszolgáltatás

biztosítása; kávéházi szolgáltatás; koktélbárok szolgáltatásai; önkiszolgáló éttermek; pizzériák; pub

szolgáltatások; pultos szolgáltatások; svédasztalos éttermi szolgáltatások; szállást és reggelit biztosító

szolgáltatások; szállodai étkezés, étkeztetés megszervezése; szállodai éttermi szolgáltatások; szállodák által

nyújtott éttermi szolgáltatások; szolgáltatások ételek biztosításához; szolgáltatások italok biztosításához; zártkörű

drinkbár szolgáltatások; vállalati vendéglátás (étel és ital szolgáltatása); snack-szolgáltatások; salátabárok;

gyorséttermi szolgáltatások; fagylaltozók, fagylaltozói szolgáltatások; elhelyezés biztosítása összejövetelekhez;

bárszolgáltatások; a vietnámi konyhaművészet előírásainak megfelelő ételeket előállító étkezde; a vietnámi

konyhaművészet előírásainak megfelelő ételeket és ételkülönlegességeket előállító, és azt a vietnámi étkezési

kultúra szabályainak megfelelően felszolgáló étterem; a vietnámi konyhaművészet előírásainak megfelelő ételeket

előállító gyorsétterem; a vietnámi konyhaművészet előírásainak megfelelő ételeket előállító kantin, büfé, étkezde;

a vietnámi konyhaművészet előírásainak megfelelő ételeket előállító önkiszolgáló étterem; a vietnámi

 konyhaművészet előírásai szerinti, valamint a vietnámi étkezési kultúra előírásainak megfelelő vendéglátás.

 ( 111 )  237.362

 ( 151 )  2022.03.03.

 ( 210 )  M 21 02415

 ( 220 )  2021.06.17.

 ( 732 )  DC Handel Kft., Pomáz (HU)
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 ( 740 )  Dr. Szabó Gergely Hoang Viet Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

szószok; jég [fagyott víz]; fűszeres mártások; fűszerek; jég; vietnámi tea; vietnámi fűszeres mártások; speciális

 vietnámi fűszerek; speciális vietnámi fűszerek, ízesítők; különleges vietnámi fűszerkeverék.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; vietnámi tradicionális bálok

szervezése; vietnámi néptánc előadóművészek szolgáltatásai; vietnámi tradicionális néptánc élő előadások

bemutatása; vietnámi tradíciókon és konyhaművészeten alapuló fogadások tervezése; vietnámi népzenei

hangversenyek szervezése és lebonyolítása; vietnámi dalok, vietnámi nyelven karaoke szolgáltatások nyújtása;

vietnámi kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; vietnámi kulturális szórakoztatás; vietnámi zenei

 produkciók.

 43    Vendéglátás; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; vendéglátás (élelmezés); alkoholos italok

felszolgálása; bár- és éttermi szolgáltatások; bisztró [büfé] szolgáltatások; elvihető ételekkel kapcsolatos

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

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

italkészítés; étel- és italkészítési szolgáltatások; étel- és italszolgáltatás mobil teherautóból; ételek díszítése; ételek

és italok biztosítása bisztrókban; ételek és italok biztosítása internet kávézókban; ételek és italok biztosítása

éttermekben és bárokban; ételek és italok felszolgálása éttermi vendégek számára; ételek és italok felszolgálása

vendégek számára; ételek és italok felszolgálása éttermekben és bárokban; ételek és italok felszolgálása; ételek és

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

ételek és italok szolgáltatása vendégek számára; ételfőzési, melegkonyhai szolgáltatások; ételkészítés; ételkészítés

mások számára kiszervezéssel; ételkészítés megrendelésre; ételkészítési szolgáltatások; étkezdei, menzai

szolgáltatások; éttermek [szolgáltatások]; éttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások, beleértve az engedéllyel

rendelkező bárlétesítményeket, szolgáltatásokat; éttermi szolgáltatások étel elvitelre árusításához; italszolgáltatás

biztosítása; kávéházi szolgáltatás; koktélbárok szolgáltatásai; önkiszolgáló éttermek; pizzériák; pub

szolgáltatások; pultos szolgáltatások; svédasztalos éttermi szolgáltatások; szállást és reggelit biztosító

szolgáltatások; szállodai étkezés, étkeztetés megszervezése; szállodai éttermi szolgáltatások; szállodák által

nyújtott éttermi szolgáltatások; szolgáltatások ételek biztosításához; szolgáltatások italok biztosításához; zártkörű

drinkbár szolgáltatások; vállalati vendéglátás (étel és ital szolgáltatása); snack-szolgáltatások; salátabárok;

gyorséttermi szolgáltatások; fagylaltozók, fagylaltozói szolgáltatások; elhelyezés biztosítása összejövetelekhez;

bárszolgáltatások; a vietnámi konyhaművészet előírásainak megfelelő ételeket előállító étkezde; a vietnámi

konyhaművészet előírásainak megfelelő ételeket és ételkülönlegességeket előállító, és azt a vietnámi étkezési

kultúra szabályainak megfelelően felszolgáló étterem; a vietnámi konyhaművészet előírásainak megfelelő ételeket

előállító gyorsétterem; a vietnámi konyhaművészet előírásainak megfelelő ételeket előállító kantin, büfé, étkezde;

a vietnámi konyhaművészet előírásainak megfelelő ételeket előállító önkiszolgáló étterem; a vietnámi

 konyhaművészet előírásai szerinti, valamint a vietnámi étkezési kultúra előírásainak megfelelő vendéglátás.

 ( 111 )  237.363

 ( 151 )  2022.03.03.

 ( 210 )  M 21 02943

 ( 220 )  2021.08.03.

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ligeti György, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  41    Adatbázisokból vagy az internetről elérhető anyagok kiadása; beszédírás, nem reklámcélra; brosúrák

kiadása; dokumentumok kiadása; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus kiadványok multimédiás

megjelentetése; elektronikus könyvek és folyóiratok internetes publikációja; elektronikus magazinok kiadása;

elektronikus napilapok online közzététele; elektronikus publikációk biztosítása; eseménynaptárak kiadása;

fényképek közzététele; folyóiratok és könyvek megjelentetése elektronikus formában; folyóiratok kiadása;

folyóiratok publikálása; füzetek kiadása; kiadói szolgáltatások; kiadói és híradói, beszámolói szolgáltatások,

illetve szövegek írása; kiadással, közzététellel kapcsolatos információnyújtás; kiadás/megjelentetés (könyv -);

könyv- és folyóirat kiadás; könyvek és folyóiratok kiadása; könyvek és magazinok megjelentetése; könyvek

multimédiás megjelentetése; könyvkiadás; oktatótartalom létrehozása [írása] podcastokhoz; oktatókönyvek

megjelentetése; oktatókönyvek kiadása; online kiadványok megjelentetése; podcastok létrehozása [írása];

prospektusok kiadása; riporteri szolgáltatások; szórólapok megjelentetése; szövegkészítési szolgáltatások;

tankönyvek kiadása; újságírói szolgáltatások; újságkiadás; újságok, folyóiratok, katalógusok és brosúrák

megjelentetése; újságok kiadása; újságok megjelentetése; audiovizuális bemutatók; fesztiválok szervezése;

kölcsönkönyvtárak működtetése; konferenciák, kiállítások és versenyek szervezése; oktatás és tanítás; vállalati

rendezvények (szórakoztatás); webináriumok szervezése; fogyasztói magazinok kiadása; hírlevelek kiadása;

hírlevélkiadási szolgáltatások; ismertetők kiadása; kézikönyvek kiadása; gálák, díszünnepélyek rendezése;

információnyújtás kulturális tevékenységekhez; állatkiállítások; audio- és vizuális média biztosítása

kommunikációs hálózatokon keresztül; audiovizuális prezentációs bemutatókkal kapcsolatos szolgáltatások

oktatási célokra; autós ralik, túrák és autóversenyek rendezése; autóverseny pályáknál nyújtott szórakoztatási

szolgáltatások; bálok szervezése; bálok szervezése és lebonyolítása; borkóstolók szervezése és lebonyolítása

szórakoztatási célokból; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; csoportos rekreációs, szabadidős

tevékenységek szervezése; csoportos szabadidős tevékenységek rendezése; diákok rekreációs, szabadidős

tevékenységekben való részvételének megszervezése; diszkotéka működtetése; diszkókban nyújtott szórakoztatási

szolgáltatások; diszkók szolgáltatásai; dokumentumfilmek készítése közvetítés céljából; dokumentumfilmek

készítése; drámák előadása; éjszakai klubok; éjszakai klubokban nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; éjszakai

mulatók szolgáltatásai; elektronikus műsorismertető szolgáltatások; élő előadásokkal kapcsolatos szolgáltatások;

élő szórakoztató televízióműsorok készítése; élő televízióműsorok készítése oktatáshoz; élő televízióműsorok

készítése; előadó-művészeti színházi létesítmények biztosítása; előadó-művészeti fesztiválok lebonyolítása;

előadó-művészeti szórakoztató tevékenységek lebonyolítása; előre felvett szórakoztató anyagok bemutatása;

énekesek által nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; esküvői szórakoztatás megszervezése; felvonulások

szervezése; fesztiválok szervezése szórakoztatási célokra; fesztiválok szervezése kulturális célokra; fikciós

szereplőket bemutató szórakoztató szolgáltatások; filmbemutató szolgáltatások; filmek bemutatása; filmekkel

kapcsolatos díjátadók lebonyolítása [szervezés]; filmes szórakoztatás; filmfesztiválok lebonyolítása;

filmforgalmazás; filmszínházi előadások, filmbemutatók; filmszínházi szolgáltatások; foglalkozások gyerekeknek

[szórakoztatás/oktatás]; görkorcsolya show-k bemutatása; gyermek kalandjátszótér szolgáltatások; gyermekek

számára nyújtott szórakoztató szolgáltatások; háborús játékokkal kapcsolatos szolgáltatások; hátizsákos utazással

kapcsolatos szabadidős szolgáltatások; helyiségek biztosítása szórakoztatási célokra; idegenvezetős túrák

levezetése; interaktív szórakoztatás; interaktív szórakoztatási szolgáltatások; interneten keresztül nyújtott

szórakoztatási szolgáltatások; internetes adatbázisból származó, online szórakoztatással kapcsolatos információk

nyújtása; játékgépes szórakoztatási szolgáltatások; játékshow-k; játékszolgáltatások; játékszolgáltatások intézése

[szervezése]; játéktermek; játéktermek üzemeltetése; jazz zenei szórakoztatási szolgáltatások;

jégkorcsolya-bemutatók rendezése; kábeltelevízión keresztül biztosított szórakoztatás; kábeltelevíziós

műsorismertetés [műsor ütemezés]; karaoke szolgáltatások nyújtása; képzőművészeti galériák; kirándulások

szervezése szórakoztatási célokra; klubok szórakoztató szolgáltatásai; koncertekkel kapcsolatos szolgáltatások;

klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; könnyed szórakoztató műsorok színrevitele; könnyed

szórakoztató szolgáltatások; könyvekkel kapcsolatos információnyújtás; könyvkölcsönzési szolgáltatások;

könyvtári szolgáltatások; kötélcsúszda, alpesi csúszda [canopy] biztosítása szórakoztatási céllal; közönség
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bevonását célzó játékok szervezése; közösségi sport- és kulturális események szervezése; közösségi kulturális

rendezvények szervezése; közösségi klubok szolgáltatásai szórakoztatási célokra; különleges effektek készítése

szórakoztatási célokra; különleges rendezvények tervezéséhez kapcsolódó szaktanácsadás; kulturális célú

műhelyek; kulturális célú fesztiválok rendezése; kulturális célú bemutatók rendezése; kulturális célú műsorok

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

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

kulturális események lebonyolítása; kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása; kulturális show-k

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

tevékenységek; kulturális tevékenységek biztosítása; kulturális tevékenységek lebonyolítása; kulturális

tevékenységek szervezése nyári táborokhoz; kulturális tevékenységek intézése [szervezése]; kulturális

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

műsorok szervezése; légibemutatók szervezése és lebonyolítása; lemezlovas [DJ] szolgáltatások; létesítmények

biztosítása filmek, show-k, színdarabok, zene bemutatására vagy oktató célú képzéshez; lézerbemutatók,

lézershow-k; mozi és színházi szolgáltatások; mozi szolgáltatások; mozi [filmvetítési] lehetőségek biztosítása;

mozi- vagy színháztermi szolgáltatások; mozishow-k tervezése; művészeti galériák szolgáltatásai; népszerű

szórakoztató szolgáltatások; nyári táborok [szórakoztatás és oktatás]; oktatási célú filmbemutatók; oktatási célú

ünnepségek szervezése; oktatási tevékenységek szervezése nyári táborokhoz; online egyidejű adatfolyammal

nyújtott szórakoztató szolgáltatások; online interaktív szórakoztatás; online szórakoztatás; online szórakoztatás

nyújtása; online szórakoztatási szolgáltatások biztosítása fantáziasport-bajnokság formájában; összejövetelek

szervezése a szórakoztatás területén; partik tervezése és lebonyolítása [szórakoztatás]; partik tervezése

[szórakoztatás]; partiszervezés; partiszervezési szolgáltatások; rádió- és televízióműsorok készítése; rádió- és

televízióprogram készítése; rádióprogramok vagy televíziós programok előállítása; rádiós és televíziós

show-műsorok és programok készítése; rádiós és televíziós szórakoztató szolgáltatások; rádiós és televíziós

szórakoztatási szolgáltatások; rádiós szórakoztatás; rajongói klub szolgáltatások (szórakoztatás); rajongói,

szurkolói klubok szervezése; rajongói, szurkolói klubszolgáltatások; rekreációs, szabadidős célú ünnepségek

szervezése; rekreációs, szabadidős fesztiválok szervezése; rekreációs, szabadidős klubszolgáltatások nyújtása;

rekreációval, szabadidővel kapcsolatos információs szolgáltatások; show-k gyártása; show-k, műsorok rendezése;

show-k szervezése és bemutatása; show-műsorok készítése; show-műsorok tervezése; sport és fitnesz; sport- és

fitneszszolgáltatások; sport- és kulturális tevékenységek; sportfoglalkozások szervezése nyári táborokhoz;

sporthíradás; sportolók rendezvényeken történő fellépésének megszervezése (szponzori, promotor szolgáltatás);

sportrendezvények szüneteiben nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; sportokhoz kapcsolódó hírek szolgáltatása;

sportrendezvények szüneteiben biztosított szórakoztatás; szabadidő eltöltésére alkalmas területek, nevezetesen

játszóterek biztosítása; szabadidős információs szolgáltatások; szabadidős létesítmények biztosítása; szabadidős

létesítmények üzemeltetése; szabadidős, rekreációs célú műhelyek; szabadidős, rekreációs tevékenységek

szervezése; szabadidős, rekreációs versenyek, versenysorozatok szervezése; szabadidős rendezvények

megszervezése; szabadidős rendezvények szervezése; szabadidős szolgáltatások; szabadidős szolgáltatások

idősek számára; szabadidős táborok; szabadidős tevékenységek biztosítása; szabadúszó újságírás;

szépségversenyek rendezése és lebonyolítása; szépségversenyek szervezése; színházi szórakoztatás; színpadi

show-k szervezése; szórakozási lehetőségek biztosítása; szórakoztatás; szórakoztatás betűző versenyek,

helyesírási versenyek formájában; szórakoztatás biztosítása videók formájában, weboldalon keresztül;

szórakoztatás biztosítása filmklipek formájában, weboldalon keresztül; szórakoztatás divatbemutatók formájában;

szórakoztatás előre felvett, erotikus jellegű telefonos üzenetek formájában; szórakoztatás etnikai fesztiválok

formájában; szórakoztatás fényshow-k formájában; szórakoztatás folyamatosan zajló vetélkedők formájában;

szórakoztatás görkorcsolyaversenyek formájában; szórakoztatás IPTV-n keresztül; szórakoztatás lézershow-k

formájában; szórakoztatás mobiltelefonos televízió formájában; szórakoztatás nyújtása globális kommunikációs

hálózaton keresztül; szórakoztatás podcaston keresztül; szórakoztatás szépségversenyek formájában;

szórakoztatás telefon útján; szórakoztatás televíziós hírműsorok formájában; szórakoztatási célú fesztiválok

rendezése; szórakoztatási célú bemutatók rendezése; szórakoztatási célú audiovizuális bemutató szolgáltatások;
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szórakoztatás tévéműsorok formájában; szórakoztatási célú interjúkészítés kortárs személyiségekkel;

szórakoztatási célú rendezvényszervezés; szórakoztatási célú show-k rendezése; szórakoztatási célú

szolgáltatások szervezése; szórakoztatási célú ünnepségek szervezése; szórakoztatási célú ünnepségek

lebonyolítása; szórakoztatási információs szolgáltatások; szórakoztatási, oktatási és képzési szolgáltatások;

szórakoztatási, sport és kulturális tevékenységek; szórakoztatási szolgáltatások mozifilmek formájában;

szórakoztatási szolgáltatások televízióműsorok formájában; szórakoztatási szolgáltatások közösségi szórakoztató

rendezvények szervezése formájában; szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztatási szolgáltatások mozielőadások

formájában; szórakoztatási szolgáltatások intézése [szervezése]; szórakoztatásra kialakított helyiségek biztosítása;

szórakoztatásról és szórakoztató rendezvényekről online hálózaton és az interneten keresztül nyújtott tájékoztatás;

szórakoztatással kapcsolatos tájékoztatási és tanácsadó szolgáltatások; szórakoztatással kapcsolatos tájékoztatás

globális számítógépes hálózaton keresztül; szórakoztató bemutatók szervezése; szórakoztató bemutatók

szervezése és lebonyolítása stílussal és divattal kapcsolatban; szórakoztató célú kiállítások szervezése és

rendezése; szórakoztató célú rendezvények szervezése; szórakoztató és kulturális rendezvények szervezése;

szórakoztató klubok szolgáltatásai; szórakoztató klubszolgáltatások; szórakoztató létesítmények biztosítása;

szórakoztató műsorok készítése mozik számára; szórakoztató műsorok készítése közvetítés céljából; szórakoztató

rendezvények szervezése és lebonyolítása; szórakoztató show-k rendezése; szórakoztató szolgáltatások nyújtása

publikációkon keresztül; szórakoztató szolgáltatások nyújtása gyermekek számára; szórakoztató szolgáltatások

gyerekek számára; szórakoztató szolgáltatások nyújtása televízión keresztül; szórakoztató szolgáltatások nyújtása

videofilmeken keresztül; szórakoztató szolgáltatások szervezése; szórakoztató szolgáltatások nyújtása

mozifilmeken keresztül; szórakoztató szolgáltatások; szórakoztató szolgáltatások versenyek formájában;

szórakoztató szolgáltatások webkamerás televízióműsorok formájában; szórakoztató szolgáltatások interaktív

televízióműsorok formájában; szórakoztató szolgáltatások intézése [szervezése]; szórakoztató telefonos

vetélkedők szervezése; szórakoztató tevékenységek lebonyolítása; szövegek készítése kiadásra; születésnapi

party- rendezvény szervezése; táboroztatás; találkozók szervezése és lebonyolítása a szórakoztatás területén;

táncklub szolgáltatások; táncos események szervezése; táncos rendezvények; táncos rendezvények szervezése;

tánctermek üzemeltetése; telefonon nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; telefonos mesemondó szolgáltatások;

telefonos szórakoztatás; telefonos társalgási szolgáltatások szórakoztatási célokra; televíziós díjátadók vendégül

látása [szervezése]; televíziós és rádiós szórakoztatás; televíziós hírműsorok szolgáltatása; televíziós vetélkedők

készítése; televíziós szórakoztatás; televíziós zenei koncertek; turnézó előadások [road show-k], mint

szórakoztatási szolgáltatások; tűzijátékok; üdülőközpontok szórakoztatási szolgáltatásai; üdülőtáborok

szórakoztatóközpont szolgáltatásai; ugrálóvárak biztosítása szórakoztatási célokra; vendéglátóipari szolgáltatások

(szórakoztatás); versenyekkel kapcsolatos szórakoztatási szolgáltatások; versenypályákon nyújtott szórakoztatási

szolgáltatások; versenyzéssel kapcsolatos tájékoztatás telefonon; vetélkedők, versenyek szervezése;

vetélkedőkhöz kapcsolódó szórakoztatási szolgáltatások; vezeték nélküli televíziós közvetítésen keresztüli

szórakoztatás; videofilmek bemutatása; videojáték-szolgáltatások; videókönyvtári szolgáltatások; videós

szórakoztató szolgáltatások; világítástechnikai szolgáltatások szórakoztatási célokra; vizuális szórakoztatás

szervezése; vizuális és zenés szórakoztatás szervezése; webrádiós szórakoztatási szolgáltatások; zártláncú

televíziós szórakoztató szolgáltatások; zenei rendezvények szervezése; zenei versenyek szervezése; zenés show-k

készítése; zenés szólóestek bemutatása; zenés szórakoztatás; zenés szórakoztatási szolgáltatások; braille-átírás;

braille-fordítás; fordítási szolgáltatások; jelbeszéd fordítása; tolmács- és fordítói szolgáltatások; tolmács

szolgáltatások; jegyfoglalási szolgáltatások előadásokra; jegyfoglalási szolgáltatások sportrendezvényekre;

jegyfoglalási szolgáltatások kulturális rendezvényekre; jegyfoglalási szolgáltatások szórakoztató és szabadidős

rendezvényekre; jegyfoglalási szolgáltatások koncertekre; jegyfoglalási szolgáltatások színházi előadásokra;

jegyinformációs szolgáltatások show-műsorokhoz; jegyinformációs szolgáltatások sporteseményekhez;

jegyinformációs szolgáltatások szórakoztató rendezvényekhez; jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás];

jegyinformációs szolgáltatások e-sporteseményekhez; mozijegy foglalási jegyirodai szolgáltatások; színházi

 foglalási szolgáltatások; színházi jegyfoglalási szolgáltatások.
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 ( 111 )  237.364

 ( 151 )  2022.03.03.

 ( 210 )  M 21 02766

 ( 220 )  2021.07.15.

 ( 732 ) MAGIC TOOLS MUNKAVÉDELMI Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság,

 Budapest (HU)

 ( 740 )  Hajdan Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 111 )  237.365

 ( 151 )  2022.03.03.

 ( 210 )  M 21 02938

 ( 220 )  2021.08.03.

 ( 732 )  Gyuricza László, Budapest (HU)

 ( 740 )  Gulácsi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Lightmyhouse

 ( 511 )   35    Kereskedelmi ügyletek; reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.

 ( 111 )  237.379

 ( 151 )  2022.03.03.

 ( 210 )  M 20 02672

 ( 220 )  2020.09.08.

 ( 732 )  Füleki Bálint, Budapest (HU)

 ( 541 )  MOBILSOFA

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

 elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  237.382

 ( 151 )  2022.03.07.

 ( 210 )  M 19 01795

 ( 220 )  2019.06.06.

 ( 732 )  Weinkellerei Hechtsheim GmbH, Mainz (DE)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  SANKT URSULA

 ( 511 )   33    Borok; habzóborok, pezsgők.

 ( 111 )  237.384

 ( 151 )  2022.03.09.

 ( 210 )  M 21 03108

 ( 220 )  2021.08.26.

 ( 732 )  Nemzetközi Beruházási Bank, Budapest (HU)

 ( 740 )  Vámosi-Nagy Ernst & Young Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  16    Nyomtatványok; nyomtatott publikációk; magazinok, revük [időszaki lapok]; poszterek; könyvek; újságok;

könyvecskék, brosúrák; szórólapok; noteszok; naptárak; scrapbook [családi albumok]; formanyomtatványok,

 űrlapok; hírlevelek; katalógusok; prospektusok; nyomtatott jelentések.

 35    Hirdetési- és reklámszolgáltatások; üzleti menedzsment; üzleti adminisztráció; időpont-emlékeztető

szolgáltatások [iroda funkciók]; időpont-ütemezési szolgáltatások [iroda funkciók]; üzleti vizsgálatok, kutatások;

üzleti értékelések; piackutatás; kereskedelmi értékesítéssel kapcsolatos információk nyújtása; üzleti statisztikai

információk szolgáltatása; üzleti információ; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzleti tanácsadás;

 kommunikáció átírása [irodai funkciók].

 36    Balesetbiztosítás; szálláshelyek bérbeadása [apartmanok]; pénzügyi elemzések; bérházak kezelése; garancia

szolgáltatások; bankügyletek lebonyolítása; alkuszi/ügynöki tevékenység; kibocsátáskereskedelemmel foglalkozó

ügynöki tevékenység; tőkebefektetés, tőkeberuházás; jótékonysági célú gyűjtések; csekk ellenőrzés;

elszámolóházak; hitelügynökségek, hitelirodák; hitelkártya és bankkártya szolgáltatások; vámügynöki pénzügyi

szolgáltatások; valutakereskedelem és pénzváltási szolgáltatások; faktorálás; vagyonkezelés; pénzügyi

tanácsadás; pénzügyi értékbecslés [biztosítás, bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi menedzsment; pénzügyi

szponzorálás, támogatás; finanszírozási szolgáltatások; tűzkár elleni biztosítás; költségvetési értékelés;

elektronikus tőkeátutalás; garanciák; betegségbiztosítás; hitelbérlet; online banki szolgáltatások; ingatlanügynöki

tevékenység; részletfizetési hitelnyújtás; biztosításközvetítés; biztosítási tanácsadás; biztosítási információs

szolgáltatás; értékutalványok kibocsátása; utazási csekkek kibocsátása; mezőgazdasági ingatlanok bérlése;

ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; zálogház szolgáltatások; életbiztosítás; kölcsön [finanszírozás];

hajókárbiztosítás; jelzálogbank; gyűjtések szervezése; gondoskodási alap szolgáltatások; ingatlanügynökségek;

ingatlanok értékbecslése; ingatlanközvetítés; ingatlantulajdon-kezelés; lakbér beszedés; irodahelyiségek

bérbeadása; lakások bérbeadása; takarékpénztár szolgáltatások; tőzsdeügynöki tevékenység; tőzsdei

 árfolyamjegyzés; adóbecslések; ingatlanügyletek; felszámolási szolgáltatások, pénzügyi.

 41    Akadémiák [oktatás]; szórakoztatás; konferenciák szervezése és lebonyolítása; szemináriumok szervezése és

lebonyolítása; oktatás biztosítása; szórakoztatási szolgáltatások; táboroztatás; élő előadások bemutatása; kulturális

 vagy oktatási célú kiállítások szervezése; sportversenyek rendezése; partik tervezése [szórakoztatás].

 42    Számítógép-programozás; szoftvertervezés; szoftverek frissítése; számítógépes rendszerelemzés;

számítógépes rendszerek tervezése; építési tervkészítés; fizikai adatok vagy dokumentumok átalakítása

elektronikus médiába; számítógépes programok másolása; mérnöki munkák, szolgáltatások;

környezetvédelemmel kapcsolatos kutatás; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; műszaki tervtanulmányok

 készítése; műszaki kutatás.

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

 étkeztetési szolgáltatások.

 ( 111 )  237.386

 ( 151 )  2022.03.09.

 ( 210 )  M 19 02409

 ( 220 )  2019.08.05.

 ( 732 )  Piac és Profit Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  PIAC & PROFIT

 ( 511 )   16    Magazinok (revük), időszaki lapok; nyomtatott publikációk, újságok.

 35    Hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; on-line hirdetői tevékenység számítógépes

 hálózaton.
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 41    Elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus folyóiratok on-line publikálása; konferenciák szervezése és

 lebonyolítása; online elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők.

 ( 111 )  237.387

 ( 151 )  2022.03.11.

 ( 210 )  M 21 01458

 ( 220 )  2021.04.07.

 ( 732 )  Hársfa Home Kft., Kecskemét (HU)

 ( 541 )  goldoil

 ( 511 )  3    Illatszerek, eszenciaolajok.

 ( 111 )  237.389

 ( 151 )  2022.03.16.

 ( 210 )  M 21 03256

 ( 220 )  2021.09.10.

 ( 732 )  Armin Tech Kft., Békéscsaba (HU)

 ( 740 )  Dr. Keserű Barna Arnold, Győr

  ( 546 )

 ( 511 ) 9    Informatikai és audio-, vizuális, multimédiás és fényképészeti készülékek; kommunikációs berendezések;

asztalra vagy gépkocsiba szerelt, hangszóróval egybeépített egységek, amelyek lehetővé teszik kézi

telefonkészülékek kihangosítását; billentyűzetek mobiltelefonokhoz; billentyűzettokok okostelefonokhoz;

dokkolóállomások mobiltelefonokhoz; edzett üveg kijelzővédők okostelefonokhoz; folyadékkristályos védőfóliák

okostelefonokhoz; headsetek mobiltelefonokhoz; kiegészítő akkumulátorok mobiltelefonokhoz; kiegészítő

hangszórók mobiltelefonokhoz; kihajtható tokok okostelefonokhoz; kihangosító eszközök mobiltelefonokhoz;

képernyővédők mobiltelefonokhoz készült fóliák formájában; mobiltelefon tartók, tokok; mobiltelefonokhoz

kialakított tartók; mobiltelefonokhoz kialakított tokok; mobiltelefonokhoz kialakított állványok; okostelefonhoz

 használt szelfi botok; telefon adapterek; telefonos csatlakozó zsinórok; mobiltelefon kiegészítők.

 ( 111 )  237.390

 ( 151 )  2022.03.16.

 ( 210 )  M 21 03258

 ( 220 )  2021.09.10.

 ( 732 )  BGB Interherb Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  MENOSENS

 ( 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; fertőtlenítőszerek; vitaminkészítmények; étrend- és

táplálékkiegészítők; ásványi étrend-kiegészítők; a szervezetet nélkülözhetetlen vitaminokkal és nyomelemekkel

tápláló készítmények; multivitaminok; növényi kiegészítők; nyomelemekből álló étrend- és táplálékkiegészítők;

táplálékkiegészítők; gyógynövény-kiegészítők speciális étrendet igénylő személyeknek; gyógynövényekből

 kinyert antioxidánsok; gyógynövényi forrásokból származó antioxidánsok; lenmag étrend-kiegészítők.

 ( 111 )  237.391

 ( 151 )  2022.03.16.

 ( 210 )  M 21 03259

 ( 220 )  2021.09.10.

 ( 732 )  BGB Interherb Kft., Budapest (HU)

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

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 6. szám, 2022.03.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M708



 ( 541 )  ARTOFITT

 ( 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; fertőtlenítőszerek; vitamin és ásványi anyag kiegészítők;

vitaminkészítmények; étrend- és táplálékkiegészítők; a szervezetet nélkülözhetetlen vitaminokkal és

nyomelemekkel tápláló készítmények; ásványi étrend-kiegészítők; multivitaminok; növényi kiegészítők;

 nyomelemekből álló étrend- és táplálékkiegészítők; táplálékkiegészítők; kollagén gyógyászati célokra.

 ( 111 )  237.393

 ( 151 )  2022.03.16.

 ( 210 )  M 21 02020

 ( 220 )  2021.05.20.

 ( 732 )  Tóth Béla 70%, Törökbálint (HU)

 Juhász Gábor 30%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

 ( 541 )  ITINER WORKSPACE

 ( 511 )  16    Papír alapú tanítási és oktatási anyagok; kézikönyvek és útmutatók; formanyomtatványok; űrlapok; 3D-s

matricák, bármely felületre; adatfeldolgozó programok nyomtatott formában; archiváló tároló lapok;

számlafüzetek; számlatömbök; számítógépekkel kapcsolatos nyomtatott kiadványok; számítógépes hardver

felhasználói kézikönyvek; számítógépes kézikönyvek, útmutatók; számítógépes programok nyomtatott formában;

 számítógépes szoftverekkel kapcsolatos katalógusok.

 41    Integrált digitális feladatkezelő rendszerekkel kapcsolatos képzések és oktatások szervezése alkotóműhelyek

szervezése és lebonyolítása [képzés]; coaching [tréning]; know-how átadása (képzés); konferenciák szervezése és

lebonyolítása; mentorálás; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem letölthetők; személyes oktatófórumok

 rendezése és levezetése.

 42    Államigazgatás, kereskedelem, szolgáltatás, ipar és termelés területén működő szervezetek részére

szoftvertervezés és -fejlesztés; integrált digitális feladatkezelő szoftverek kidolgozása és üzemeltetése

vállalatirányítási rendszerek területére, pénzügyi és értékesítési folyamatokra, jogi folyamatokra, üzemeltetési és

eszközmenedzsment folyamtokra, humánpolitikai folyamatokra, oktatási programokra, minőségbiztosítási

rendszerekre, banki folyamatokra, biztosítási folyamatokra, általános termelési folyamatokra, értékesítési

folyamatokra, beszerzési folyamatokra, szerződéskezelésekre, számlakezelési folyamatra, számítástechnikai

folyamatokra, üzemeltetési folyamatokra, eszközmenedzsment folyamatokra, humánpolitikai folyamatokra,

minőségellenőrzésre, államigazgatási eljárásokkal kapcsolatos ügyek folyamataira, számítástechnikai és

programozással kapcsolatos információk nyújtása; számítógépes rendszerek felügyelete jogosulatlan hozzáférés,

adatokkal való visszaélés felderítése; számítógépes rendszerek tervezése; szoftverfrissítések;

 szoftverkarbantartások; szoftvertervezések.

 ( 111 )  237.394

 ( 151 )  2022.03.16.

 ( 210 )  M 21 01495

 ( 220 )  2021.04.12.

 ( 732 )  Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   21    Logóval, névvel megkülönböztetett bögrék, ajándéktárgyak.

  25    Logóval, névvel megkülönböztetett/ellátott ruházati cikkek, kiegészítők.
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  41    Oktatás biztosítása (felsőoktatás, nyelvoktatás, továbbképzés).

  42    Kutatási és fejlesztési szolgáltatások.

 ( 111 )  237.395

 ( 151 )  2022.03.16.

 ( 210 )  M 21 01498

 ( 220 )  2021.04.12.

 ( 732 )  Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   21    Logóval, névvel megkülönböztetett bögrék, ajándéktárgyak.

  25    Logóval, névvel megkülönböztetett/ellátott ruházati cikkek, kiegészítők.

  41    Oktatás biztosítása (felsőoktatás, nyelvoktatás, továbbképzés).

  42    Kutatási és fejlesztési szolgáltatások.

 ( 111 )  237.396

 ( 151 )  2022.03.16.

 ( 210 )  M 21 01494

 ( 220 )  2021.04.12.

 ( 732 )  Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   21    Logóval, névvel megkülönböztetett bögrék, ajándéktárgyak.

  25    Logóval, névvel megkülönböztetett/ellátott ruházati cikkek, kiegészítők.

  41    Oktatás biztosítása (felsőoktatás, nyelvoktatás, továbbképzés).

  42    Kutatási és fejlesztési szolgáltatások.

 ( 111 )  237.399

 ( 151 )  2022.03.18.

 ( 210 )  M 21 01500

 ( 220 )  2021.04.12.

 ( 732 )  Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych, Spółka Akcyjna, Toruń (PL)

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

 ( 541 )  Bella Baby Happy. Jó kezekben az első pillanatoktól.

 ( 511 ) 3    Kozmetikai folyadékkal átitatott eldobható zsebkendők, vatta kozmetikai használatra, vattából készült áruk

 kozmetikai használatra, vattapálcikák kozmetikai célokra.

5    Eldobható pelenkák papírból és/vagy cellulózból, eldobható nadrágpelenkák papírból és/vagy cellulózból,

 eldobható higiéniai pelenkák és alátétek.

  16    Eldobható papírzsebkendők, papírtörlők, eldobható előkék papírból és/vagy cellulózból.

 ( 111 )  237.401

 ( 151 )  2022.03.18.

 ( 210 )  M 21 03643

 ( 220 )  2021.10.22.

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények.
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 ( 111 )  237.408

 ( 151 )  2022.03.19.

 ( 210 )  M 21 02614

 ( 220 )  2021.06.30.

 ( 732 )  Bodor Attila, Cegléd (HU)

 ( 740 )  Földi Julianna Veronika, Budapest

 ( 541 )  BUDUA

 ( 511 )  25    Arcmaszkok [divatcikkek]; arcmaszkok [ruházat]; baseball sapka; baseball sapkák; bojtos sapkák; bőrből

készült fejfedők; csuklyák, kapucnik [ruházat]; csuklyák, tompok; ellenzős sapkák; fejkendő; fejkendők;

fejpántok sportoláshoz; főkötők, megkötős sapkák; golfsapkák; izzadságelnyelő fejpántok; izzadságfelfogó

fejpántok; kerékpáros sapkák; muffok; muffok [ruházat]; napellenzők; napellenzők [fejfedők]; napellenzők

[ruházat]; napvédő kalapok; sapkák; símaszkok; sísapkák; sport fejfedők [kivéve sisakok]; sport sapkák és

baseball sapkák; sportsapkák; strandkalapok; svájcisapkák, barettek; termo fejfedők; textil fejkendők; vízilabda

sapkák; alakformáló alsónemű; alakformáló ruhák; álarcosbálra való és halloween jelmezek; alkalmi, elegáns

ingek, frakkingek; alkalmi öltönyök; alsónemű és hálóruházat; alsórészek [ruházat]; alul összepatentozható

body-k, kombidresszek csecsemőknek és kisgyermekeknek; amerikai [bolo] nyakkendők; amerikai (bolo)

nyakkendők nemesfém csattal; amerikai focimellények; ascot nyakkendők; ascotok (nyakkendők); atlétatrikók;

atlétikai ruházat; autós kesztyűk; autóskabátok; azonos anyagú és színű pulóverből és kardigánból álló

együttesek; báli ruhák; ballonkabátok; ballonkabátok [ruházat]; ballonkabátok [trench coat]; baseball mezek,

egyenruhák; beépített LED-eket tartalmazó ruházat; bermuda nadrágok; biciklisnadrágok; bikinik; blézerek;

blúzok; bő szárú rövidnadrágok; bő szárú szabadidős nadrágok; bomberdzsekik; borbélyköpenyek; bőrből készült

motorosruházat; bőrdzsekik; bőrkabátok; bőrmellények; bőrnadrágok; bőrövek; bőrövek [ruházat]; bőrruhák;

buggyos térdnadrágok, bricsesznadrágok; bugyogónadrágok, buggyos rövidnadrágok; cső felsők; csősálak; csukló

szalagok; dzsekik; dzsekik bélései; dzsekik motorkerékpárosoknak; dzsekik sportruházatként; dzsekik,

széldzsekik, ingkabátok; edző nadrág; edző rövidnadrágok, sportos rövidnadrágok; egyberészes fürdőruhák

[hurkolt/kötöttáruk]; egyrészes overallok (playsuit); egyrészes ruhák; elöl gombolós hawaii mintás ingek; esküvői

ruhák; eső elleni viselet; esőálló ruházat; esőkabátok; esőköpenyek; esőköpenyek, esőkabátok; esőnadrágok;

esőponcsók; esőruhák; esőruhák, esőtől védő ruhák; estélyi, alkalmi kabátok; estélyi ruházat; farmer

kertésznadrágok, kertészruhák; farmerdzsekik; farmerek; farmerkabátok; farmernadrágok; farmerruházat; fátylak

[ruházat]; favágó-kockás dzsekik; felsőkabátok; felsőruházat; fényvisszaverő kabátok, dzsekik; férfi és női

dzsekik, kabátok, nadrágok, mellények; férfi és női fürdőruhák és fürdőnadrágok; férfi és női ingek; férfi

felsőruházat; férfi fürdőnadrágok; férfi kabátok; férfi nadrágtartók; férfi, női és gyermek ruházat; férfi öltönyök;

férfi ruházat; férfi zoknik; fiú felsőruházat; fiú ruházat; focimellények; fodrász beterítőkendők; frakkok; francia

bugyik; fülvédők [ruházat]; fürdőköpenyek; fürdőköpenyek, fürdőköntösök; fürdőnadrágok, bermudák;

fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőruha gyermekek számára; fürdőruhák, fürdődresszek; fürdőruhák,

úszódresszek; futball mez replikák, másolatok; futball mezek; futballmezek; futómezek; futónadrágok; futótrikók;

gallérok; gallérok [ruházat]; galléros ingek; gallérvédők; garbó nyakú felsők; garbó nyakú ingek; garbó nyakú

pulóverek; gyereknadrágok; gyermek felsőruházat; gyermekek beöltözős játékaihoz használatos jelmezek;

gyermekruházat; halloween-jelmezek; hálós jelzőtrikók; hamis garbó nyakú felsők; hamis garbó nyakú ingek;

hamis garbó nyakú melegítők; háromrészes öltönyök [ruházat]; hawaii mintás ingek; házikabátok; hétköznapi,

utcai viselet; hímzett ruhadarabok; hivatalos viselet; hódeszkás ruhák; hónadrágok; hónaljvédők; hosszú kabátok;

hosszú kimonók (nagagi); hosszú ujjú alsóingek; hosszú ujjú ingek; hosszú ujjú pulóverek; hosszú zakók;

hosszúnadrágok; hosszúnadrágok, nadrágok; hőszigetelt ruházat; időjárásálló felsőruházat; időjárásálló ruházat;

ingek; ingek legombolt gallérral; iskolai egyenruhák; izzasztó nadrágok; jelmezek; jelmezek, kosztümök;

kabátok, dzsekik; kabátok nőknek; kalóz nadrágok; kantáros kerékpáros nadrág; kantáros nadrágok,

kertésznadrágok; kapucnis felsők; kapucnis fürdőköpenyek; kapucnis pulóverek; kapucnis pulóverek,

melegítőfelsők; karcsúsító anyagokat tartalmazó ruházat; kardigánok; karmelegítők [ruházat]; kendők [ruházat];

kész bélések [ruházat részei]; készruhák; kezeslábas overallok; kezeslábas ruhák; kezeslábasok; kezeslábasok
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[felsőruházat]; kezeslábasok, overallok; kifordítható dzsekik; kisgyermek ruházat; kismama felsők; kismama

ingek; kismama leggingek; kismama nadrágok; kismama rövidnadrágok; kismama ruhák; kismama ruházat;

kismamaruhák; köpenyek; kordbársony ingek; kordbársony nadrágok; környakas pulóverek; körsálak [ruházat];

kórusi talárok; koszorúslány ruhák; kosztümök; kosztümök szerepjátékokhoz; kötények; kötények [ruházat];

kötényruhák; kötényruhák, ingruhák; kötényruhák, kötények; lábfej nélküli harisnyanadrágok; lányka

felsőruházat; lányka ruhák; latex ruházat; laza, informális öltönyök; legging nadrágok, cicanadrágok; leplek;

lezser, hétköznapi ingek; melegítő felsők; melegítő felsők, sportos pulóverek; melegítő nadrágok, tréning

nadrágok; melegítőalsók; melegítődzsekik; melegítőfelsők; melegítőnadrág; melegítőnadrágok;

melegítőnadrágok, melegítőalsók; melegítőnadrágok, melegítő alsók; melegítőnadrágok [ruházat]; mellények;

mellények [gilet]; mellények, kötött mellények; mellények [ruházat]; menyasszonyi harisnyatartók; menyasszonyi

ruhák; mezek; mezek, sporttrikók, egyberészes fürdőruhák; miniszoknyák; monokinik; motorkerékpáros

öltözékek; műbőr ruházat; munkaköpenyek; munkaruházati cikkek; nadrágok; nadrágok hétköznapi viseletre;

nadrágszoknyák; napozóruhák; nedvességfelszívó sportingek; nedvességfelszívó sportnadrágok; női alkalmi

ruhák; női felsőruházat; női fürdőruhák; női ingek, blúzok; női kosztümök; női overallok; női ruhák;

nyakbavalók; nyakkendők; nyakkendők (aszkotok); nyakkendők, selyem nyaksálak; nyakmelegítők; nyakpántok

[ruházati cikkek részei]; nyakpántos topok [felsőrészek]; nyaksál; nyaksálak; nyaksálak [ruházat]; nyaksálak

[sálak]; nyitott nyakú ingek; nyomtatott pólók; oldalzsebes nadrágok; öltöny zakók; öltönyhöz való ingek;

öltönynadrágok, kosztümnadrágok; öltönyök; öltönyök férfiak részére; öltözékek a ruházat védelmére; otthoni

köntösök; otthoni ruházat; overallok kismamáknak; overallok, munkaruhák; pamut rövidnadrágok; pamutkabátok;

parti kalapok [ruházat]; plüssruházat; polár pulóverek; pólóingek; pólóingek, kötött ingek, pólók; pólók; poncsók;

 pongyolák; pufi dzsekik [ruházat]; pufi kabátok, dzsekik.

 37    Gépjármű gumiabroncs szerelés és javítás; autók alvázvédelmének szolgáltatásai; autók olajozása, zsírozása;

autómosási szolgáltatások; autótisztítás; csónakok részeinek és tartozékainak karbantartása és javítása; gépjármű

javítása; gépjárművek belső terének javítása; gépjárművek karbantartása; gépjárművek motorjainak tuningolása;

gépjárművek teljeskörű tisztítása; gépkocsi-karosszéria javításával kapcsolatos szolgáltatások; gépkocsi tisztítás

és autómosás; gépkocsik karbantartása és javítása; gépkocsik út menti javítása; járműkárpitozás és javítás;

járműmosás; járműtakarítás; járművek alvázvédelmének szolgáltatásai; járművek átvizsgálása, nagyjavítása;

járművek felújítása; járművek karbantartása, szervizelése és javítása; járművekhez járó alvázrészek és

karosszériák javítása és karbantartása; kerékpárok javítása és karbantartása; légi járművek karbantartása, javítási

szolgáltatások; motorok tuningolása; repülőgépek külső és belső tisztítása; szárazföldi járművek karbantartása és

javítása; bútorasztalos munkák [javítás]; bútorfelújítás, restaurálás; bútorfestés; bútorjavítás; bútorok javítása;

bútorok karbantartása; bútorok lakkozása, fényezése; járműülések kárpitozása; kárpitjavítás; kárpitozás;

konyhabútorok javítása; szekrények javítása; szekrények újraburkolása; újrakárpitozás; ruhajavítás; ruhák

felújítása; ruházat karbantartása és javítása; textiláruk javítása és karbantartása; ülések huzattal való ellátása;

 varrás [javítás]; vászonnemű vasalása.

 41    Kiadói és híradói, beszámolói szolgáltatások, illetve szövegek írása; audio- és vizuális média biztosítása

kommunikációs hálózatokon keresztül; audio-, video- és multimédiás termékek gyártása, fényképezés;

audiovizuális bemutatók; audiovizuális prezentációs bemutatókkal kapcsolatos szolgáltatások oktatási célokra;

autós ralik, túrák és autóversenyek rendezése; autóverseny pályáknál nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; bálok

szervezése; bálok szervezése és lebonyolítása; bérlet/bérbeadás (rekreációs berendezés/szolgáltatás);

ceremóniamesteri szolgáltatások partikhoz és különleges rendezvényekhez; dalírás; dalírási szolgáltatások;

digitális zene szolgáltatása MP3-as internetes weboldalakról; digitális zeneszolgáltatás az internetről; díjátadók

vendégül látása [szervezés]; diszkókban nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; dokumentumfilmek készítése

közvetítés céljából; dokumentumfilmek készítése; éjszakai szórakozóhelyeken nyújtott szórakoztatási

szolgáltatások; elektronikus könyvtári szolgáltatások elektronikus információnyújtáshoz (beleértve az archív

információkat) szöveg, audio és/vagy video információ formájában; élő előadásokkal kapcsolatos szolgáltatások;

előadóművészeti szórakoztató tevékenységek lebonyolítása; előre felvett szórakoztató anyagok bemutatása;

énekesek által nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; esküvői szórakoztatás megszervezése; falfestő-művészeti
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szolgáltatások; fantázia sport ligákkal, szövetségekkel kapcsolatos szolgáltatások; felvonulások szervezése;

fesztiválok szervezése; fesztiválok szervezése kulturális célokra; fesztiválok szervezése szórakoztatási célokra;

helyiségek biztosítása szórakoztatási célokra; információnyújtás a zene terén; interaktív szórakoztatási

szolgáltatások; interneten keresztül nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; internetes adatbázisból származó,

online szórakoztatással kapcsolatos információk nyújtása; jegyfoglalás koncertekre; jegyfoglalás

szórakozóhelyekre; kabarék és diszkók; karaoke bár szolgáltatások; klubok szórakoztató szolgáltatásai;

klubszolgáltatások [diszkó]; koncertekkel kapcsolatos szolgáltatások; közösségi klubok szolgáltatásai

szórakoztatási célokra; közösségi kulturális rendezvények szervezése; közösségi sport- és kulturális események

szervezése; különleges effektek készítése szórakoztatási célokra; kulturális show-k szervezése; kulturális,

szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés; lemezlovas [DJ] szolgáltatások; lézerbemutatók, lézershow-k;

lézershow-k [szórakoztatás]; mentorálás; online szórakoztatás; online szórakoztatás nyújtása; partik tervezése és

lebonyolítása [szórakoztatás]; partiszervezési szolgáltatások; rádiós és televíziós szórakoztató szolgáltatások;

rádiós szórakoztatás; show-k szervezése és bemutatása; számítógépes adatbázisból vagy internetről online

biztosított szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztatás; szórakoztatás lézershow-k formájában; szórakoztatás

nyújtása globális kommunikációs hálózaton keresztül; szórakoztatás szépségversenyek formájában; szórakoztatás

telefon útján; szórakoztatási célú bemutatók rendezése; szórakoztatási célú fesztiválok rendezése; szórakoztatási

célú show-k rendezése; szórakoztatási célú ünnepségek lebonyolítása; szórakoztatási és szabadidős létesítmények

biztosítása; szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztatási szolgáltatások intézése [szervezése]; szórakoztató

bemutatók szervezése; szórakoztató klubszolgáltatások; szórakoztató show-k rendezése; szórakoztató

szolgáltatások intézése [szervezése]; szórakoztató szolgáltatások versenyek formájában; születésnapi party-

rendezvény szervezése; turnézó előadások [road show-k], mint szórakoztatási szolgáltatások; tűzijátékok;

ugrálóvárak biztosítása szórakoztatási célokra; vetélkedők, versenyek szervezése; webrádiós szórakoztatási

szolgáltatások; zenekeverési szolgáltatások; zenés show-k készítése; zenés szórakoztatási szolgáltatások;

zenészek által biztosított szórakoztatási szolgáltatások; zeneszerzés; zeneszerzési szolgáltatások; eredeti

felvételek készítése; felvételkészítő szolgáltatások; fényképészet; filmek és videofilmek gyártása; filmgyártás;

filmgyártási szolgáltatások; filmkészítés stúdiókban; hang- és képfelvételek készítése hang- és képhordozókon;

korhatár-besorolási szolgáltatások televíziós, filmes, zenés, video- és játéktartalomhoz; rádiós szórakoztató

műsorok készítése; show-k és filmek készítése; videofelvételek készítése; videofelvételek szerkesztése; videók,

videofelvételek készítése; zene rögzítése; zenefelvételek összeállítása és szerkesztése, mások általi közvetítés

céljából; zenei előadás; zenei felvételek készítése; zenei felvételek készítése hangstúdióban; zenei produkciók; élő

előadások bemutatása; élő előadások készítése; élő show-k készítése; élő szórakoztató előadások bemutatása; élő

zenei előadások; élő zenei koncertek; élő zenei műsorok; élő zenés szolgáltatások; lemezlovasok, DJ

szolgáltatások partikra és különleges rendezvényekre; szórakoztatás bűvész show-k formájában; szórakoztatási

szolgáltatások élő show-khoz; szórakoztató show-k készítése énekesek közreműködésével; zene és ének előadás

 tartása.

 44    Állatkozmetika; emberi higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; arcápolási szolgáltatások; barnító szalon

és szolárium által nyújtott szolgáltatások; barnító szalonok; bőrápolási szolgáltatások; borbély szolgáltatások;

fodrász szolgáltatás; fodrászat; gyantázási szolgáltatások szőr eltávolítására embereknek; hajápolási

szolgáltatások; hajegyenesítő szolgáltatások; hajfonási szolgáltatások; hajgöndörítő szolgáltatások; hajmelírozási

szolgáltatások; hajmosás; hajszínező szolgáltatások; hajvágás; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások;

higiéniai szolgáltatások emberek számára; körömápolási szolgáltatások; kozmetikai arc- és testkezelési

szolgáltatások; kozmetikai test-, arc- és hajápoló szolgáltatások; lábápolási szolgáltatások; manikűr és pedikűr

szolgáltatások; pedikűr szolgáltatások; sminkszolgáltatások; szemöldök-festési szolgáltatások;

szemöldök-formázási szolgáltatások; szemöldök-tetoválási szolgáltatások; szemöldökfestési szolgáltatások;

szempilla-festési szolgáltatások; szempilla-hosszabbítási szolgáltatások; szempillafestési szolgáltatások;

szempillagöndörítő szolgáltatások; szépészeti szolgáltatások, különösen szempillák terén; szépségápolás emberek

részére; szépségszalon és fodrászati szolgáltatások; szolárium szolgáltatások; szőrtelenítő szolgáltatások

embereknek; végleges szőrtelenítési és szőrcsökkentő szolgáltatások; testékszerek behelyezése; testékszerek
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felhelyezése; tetoválás; tetoválások kozmetikai lézerkezelése; tetoválások lézeres eltávolítása; tetoválószalonok

 szolgáltatásai.

 ( 111 )  237.411

 ( 151 )  2022.03.19.

 ( 210 )  M 21 03237

 ( 220 )  2021.09.09.

 ( 732 )  Raposa János Gábor, Balatongyörök (HU)

 ( 740 )  Dr. Keserű Barna Arnold, Győr

 ( 541 )  KUKORICA JANCSI

 ( 511 )  43    Bár és éttermi szolgáltatások; bankettek szervezése; bisztró [büfé] szolgáltatások; borbárok; borkóstolási

szolgáltatások (italok biztosítása); borozói szolgáltatások; elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások; elvitelre

árusító éttermek; gyorséttermi szolgáltatások; kávéház; kávéházak; kávéházi szolgáltatás; kávézói szolgáltatások;

pizzériák; pub szolgáltatások; szolgáltatások ételek biztosításához; teaházak; tortadíszítések; vendéglátási

szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; esküvői fogadások szervezése [helyszínek]; étel- és italkészítés; étel- és

italkészítési szolgáltatások; elvitelre árusított ételek szolgáltatása; szolgáltatások italok biztosításához; ételek és

 italok felszolgálása.

 ( 111 )  237.413

 ( 151 )  2022.03.19.

 ( 210 )  M 21 03248

 ( 220 )  2021.09.09.

 ( 732 )  Dr. Bakonyi György Attila, Pilisborosjenő (HU)

 Dr. Bakonyi Tamás, Hajdúböszörmény (HU)

 ( 740 )  Dr. Sipka Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  44    Orvosi szolgáltatások; ambuláns orvosi ellátás; belgyógyászati [orvosi] szolgáltatások; bentlakásos

intézmények orvosi tanácsadási szolgáltatásai; betegek orvosi kezelésének monitorozására vonatkozó orvosi

támogatás nyújtása; diagnosztikai vagy kezelési célú orvosi vizsgálatok; egészségfarmok szolgáltatásai [orvosi];

egészségügyi központok szolgáltatásai [orvosi]; egyéni orvosi tanácsadási szolgáltatások páciensek számára;

egyéni orvosi vizsgálatok; egyéni orvosi vizsgálatok leleteinek kiadása; emberi sejtek eltávolításával, kezelésével

és feldolgozásával kapcsolatos orvosi szolgáltatások; emberi vér eltávolításával, kezelésével és feldolgozásával

kapcsolatos orvosi szolgáltatások; gyógyüdülési szolgáltatások [orvosi]; hallás elvesztésével kapcsolatos orvosi

konzultáció; hőterápia [orvosi]; köldökzsinórvér eltávolításával, kezelésével és feldolgozásával kapcsolatos

orvosi szolgáltatások; lábak orvosi ápolása; mérgekkel kapcsolatos orvosi információnyújtás; mobil orvosi

rendelői szolgáltatások; orvosi berendezésekkel és műszerekkel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; orvosi

diagnosztikai szolgáltatások [tesztelés és elemzés]; orvosi, egészségügyi szolgáltatások biztosítása; orvosi

elemzési szolgáltatások páciensek kezelésével kapcsolatban; orvosi ellátás; orvosi elemzési szolgáltatások

emberek kezelésével kapcsolatban; orvosi ellátást biztosító intézményt hívó szolgáltatások; orvosi értékelési

szolgáltatások; orvosi és egészségügyi szolgáltatások DNS-sel, genetikával és genetikai vizsgálattal kapcsolatban;

orvosi eszközök kölcsönzése; orvosi felszerelések, berendezések biztosításával kapcsolatos szolgáltatások; orvosi

információ visszakeresési szolgáltatások; orvosi információk nyújtása; orvosi információs szolgáltatások; orvosi

információszolgáltatás; orvosi jelentések készítésével kapcsolatos szolgáltatások; orvosi jelentések kibocsátása;
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orvosi jelentések összeállítása; orvosi képalkotó szolgáltatások; orvosi kérdésekkel kapcsolatos jelentések

készítése; orvosi kezelés megszervezése; orvosi kezelési szolgáltatások; orvosi konzultáció; orvosi laboratóriumi

szolgáltatások páciensektől levett vérminták elemzésével kapcsolatban; orvosi laboratóriumi szolgáltatások

páciensektől levett minták elemzésével kapcsolatban; orvosi laboratóriumok által nyújtott orvosi elemzési

szolgáltatások diagnosztikai és kezelési célokra; orvosi laboratóriumokban történő elemzési szolgáltatások

személyek kezeléséhez kapcsolódóan; orvosi műszerekkel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; orvosi

problémákkal kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; orvosi segélynyújtási szolgáltatások; orvosi segítségnyújtási

[ellátási] szolgáltatások; orvosi szolgáltatások az onkológia területén; orvosi szolgáltatások sporteseményeken;

orvosi szolgáltatásokkal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; orvosi szűrési szolgáltatások a szív- és

érrendszeri megbetegedésekkel kapcsolatban; orvosi szűrővizsgálatok; orvosi tájékoztatás; orvosi tájékoztatás

dermatológia területén; orvosi tájékoztatás geriátria területén; orvosi tanácsadás dermatológia területén; orvosi

tanácsadás a megfelelő kerekesszék, komód, emelő szerkezet, járókeret és ágy kiválasztásával kapcsolatban;

orvosi tanácsadás; orvosi tanácsadás fogyatékkal élők számára; orvosi tanácsadás geriátria területén; orvosi

tanácsadás súlycsökkenés területén; orvosi tanácsadás terhesség terén; orvosi tanácsadási szolgáltatások; orvosi

vizsgálatok; orvosi vizsgálatok, analízisek; orvosi vizsgálatok lebonyolítása; orvosok és más egészségügyi

szakszemélyzet által nyújtott orvosi ellátás és konzultáció; őssejtek eltávolításával, kezelésével és feldolgozásával

kapcsolatos orvosi szolgáltatások; regeneráló orvosi szolgáltatások; röntgenvizsgálatok orvosi célokra;

sejtkultúrabanki szolgáltatások orvosi transzplantációhoz; stresszel kapcsolatos orvosi tanácsadás; személyek

kezelését és diagnózisát szolgáló orvosi elemzés; szívvel kapcsolatos orvosi szűrővizsgálatok; táplálkozási

információk szolgáltatása orvosi fogyókúra keretében fogyasztandó italokról; táplálkozási információk

szolgáltatása orvosi fogyókúra keretében fogyasztandó ételekről; testsúlycsökkentéssel kapcsolatos orvosi

tanácsadás; vészhelyzeti orvosi segítségnyújtás; orvosi berendezések kölcsönzése; orvosi célú készülékek

bérbeadása; orvosi gépek és berendezések kölcsönzése; orvosi gépek és berendezések kölcsönzésére vonatkozó

információk szolgáltatása; orvosi röntgenberendezések kölcsönzése; speciálisan orvosi kezelési célokra készített

 ágyak bérbeadása; készülékek és berendezések bérbeadása az orvosi technológiák terén.

 ( 111 )  237.414

 ( 151 )  2022.03.19.

 ( 210 )  M 21 03242

 ( 220 )  2021.09.09.

 ( 732 )  Lasernetworks Kft., Veresegyház (HU)

 ( 541 )  Tutto Italiano

 ( 511 )  41    Oktatás és tanítás; oktatási szövegek kiadása; oktatási tananyagok kiadása; oktatási anyagok kiadása;

oktatáshoz kapcsolódó nyomtatott anyagok kiadása; oktatási célú nyomtatványok kiadása; oktatási és képzési

útmutatók kiadása; oktatási kézikönyvek kiadása; kiállítási szolgáltatások oktatási célokra; kapcsolódó oktatási

szemináriumok szervezése; kiállítások szervezése oktatási célokra; oktatási célú bemutatók szervezése; oktatási

célú előadások tervezése; oktatási célú kiállítások rendezése; oktatási célú vetélkedők, versenyek szervezése;

oktatási versenyek szervezése; oktatási vagy szórakoztatási célú versenyek szervezése; oktatási szemináriumok

tartása; oktatási szemináriumok szervezése; oktatási konferenciák szervezése; versenyek szervezése [oktatás vagy

szórakoztatás]; versenyek szervezése és lebonyolítása [oktatás vagy szórakoztatás]; diákok oktatási

tanfolyamokon való részvételének megszervezése; nyelvi korrepetálás; nyelviskolák működtetése és

nyelvtanfolyamok tartása; szórakoztatással kapcsolatos könyvek kiadása; nyári táborok [szórakoztatás és oktatás];

 képzések tartása; nyelvoktatási és képzési szolgáltatások; oktatás és képzés biztosítása.

 ( 111 )  237.415

 ( 151 )  2022.03.19.

 ( 210 )  M 21 03081

 ( 220 )  2021.08.23.

 ( 732 )  TENSI IDEGENFORGALMI és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
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 ( 740 )  Dr. Bezsilla Katalin, Budapest

  

( 546 )

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

  36    Pénzügyi, monetáris és banki szolgáltatások; biztosítási szolgáltatások; ingatlanügyletek.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 111 )  237.416

 ( 151 )  2022.03.19.

 ( 210 )  M 21 03241

 ( 220 )  2021.09.09.

 ( 732 )  Vajda Margit, Nagykanizsa (HU)

 ( 740 )  Dr. Keserű Barna Arnold, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  28    Játékszerek, játékok és játéktárgyak; asztali társasjátékok; társasjátékok; kvízjátékok, fejtörők;

 kérdéskészletek társasjátékokhoz; fából készült játékok; kocka formájú logikai kirakójátékok.

 ( 111 )  237.417

 ( 151 )  2022.03.21.

 ( 210 )  M 21 03441

 ( 220 )  2021.10.01.

 ( 732 )  PT Indofood Sukses Makmur TbK, Jakarta Selatan (ID)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Instant levesek; tésztás levesek; instant tésztás levesek; szárított hús, szárított baromfihús, szárított

gyümölcs és szárított zöldség levesekhez; [elsősorban] száraz tésztát és levesport tartalmazó tésztás levesek;

húskivonatok, szárított zöldségek, koncentrátumok, étkezési olajok és zsírok; előkészített ételek, amelyek

 baromfihúst, húst és zöldségeket tartalmaznak.

 ( 111 )  237.418

 ( 151 )  2022.03.21.

 ( 210 )  M 21 03086

 ( 220 )  2021.08.24.

 ( 732 )  Scoptor Film Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Gólkirályság

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; aikido oktatás; akadémiák

(oktatás); alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása (képzés); állatidomítás, kiképzés; állatkertek szolgáltatásai;

arcfestés; bálok szervezése; beltéri akváriumok kölcsönzése; bentlakásos iskolák; cirkuszok; coaching (tréning);

cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten (nem letölthető);
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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; felhasználói értékelések szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális

célokra; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra; fényképészet; audio

berendezések kölcsönzése; filmek feliratozása; filmfelvevő berendezések kölcsönzése; filmforgalmazás;

filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók; filmszínházi előadások,

filmbemutatók; fizikai erőnléti felmérési szolgáltatások edzési célokra; 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; jegyirodai szolgáltatások (szórakoztatás);

jelbeszéd fordítása; kalligráfiai (szépírási) szolgáltatások; karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások

(szórakoztatás vagy oktatás); know-how átadása (képzés); fitnesz órák vezetése; konferenciák szervezése és

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

könyvtári szolgáltatások; 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; kulturális

vagy oktatási célú kiállítások szervezése; 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; riporteri szolgáltatások; sado oktatás (japán teázási

szertartással kapcsolatos oktatás); sajátos igényekkel foglalkozó asszisztensek által nyújtott oktatási

szolgáltatások; show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése (impresszáriók szolgáltatásai);

sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével; rádiós szórakoztatás; 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; szemináriumok szervezése és

lebonyolítása; szépségversenyek szervezése; szerencsejátékok; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása;

szimulátorokkal nyújtott képzési szolgáltatások; színházi produkciók; szinkronizálás; szórakozási, szórakoztatási

információk; szórakoztatási szolgáltatások; személyi edző szolgáltatások (fitnesz edzés); szövegszerkesztés

(kivéve reklámszövegek); táboroztatás; televíziós szórakoztatás; teniszpályák kölcsönzése; testnevelés;

tornatanítás; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra; tréningszimulátorok bérbeadása; vallásoktatás;

varieté-előadások bemutatása; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás); vezetett mászótúrák

lebonyolítása; vidámparkok; videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése; videorögzítés;

videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; videoszerkesztési szolgáltatások eseményekhez;

világítástechnikusi szolgáltatások eseményekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy televíziós

stúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés; tolmács szolgáltatások;

 sportlétesítmények üzemeltetése; színpadi díszletek kölcsönzése.

 ( 111 )  237.420

 ( 151 )  2022.03.21.

 ( 210 )  M 21 03264

 ( 220 )  2021.09.13.
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 ( 732 )  Édes Éden Kft., Saszöged (HU)

 ( 541 )  EPIK

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 111 )  237.421

 ( 151 )  2022.03.21.

 ( 210 )  M 21 02750

 ( 220 )  2021.07.14.

 ( 732 )  Teva Pharmaceuticals International GmbH, Jona (CH)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Kezdj el élni kevesebb migrénnel

 ( 511 )  16    Nyomtatványok; brosúrák; könyvecskék; szórólapok; tájékoztató nyomtatványok; tájékoztató lapok és

 hírlevelek; az előző áruk mindegyike a migrén kezelésével kapcsolatosan.

  44    Migrén kezelésére vonatkozó orvosi információk nyújtása.

 ( 111 )  237.422

 ( 151 )  2022.03.21.

 ( 210 )  M 21 03267

 ( 220 )  2021.09.14.

 ( 732 )  ALFÖLDI AGRÁRSZAKKÉPZÉSI CENTRUM, Csongrád (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.

 ( 111 )  237.423

 ( 151 )  2022.03.21.

 ( 210 )  M 21 03272

 ( 220 )  2021.09.14.

 ( 732 )  Harmat Szilvia, Budapest (HU)

 ( 541 )  hunCut

 ( 511 )  44    Fodrász szalonok; fodrász szolgáltatás; fodrászat; fodrászszalon szolgáltatások; szépségszalon és fodrászati

szolgáltatások; szépségszalon szolgáltatások; szépségszalonok; manikűr; manikűr és pedikűr szolgáltatások;

 manikűr szolgáltatások.
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 ( 111 )  237.424

 ( 151 )  2022.03.21.

 ( 210 )  M 21 02215

 ( 220 )  2021.06.03.

 ( 732 )  Böllér-Ker Kft., Pápa (HU)

 ( 541 )  Konyhavarázs

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

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

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

 porcelán- és fajanszáruk.

 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; fűszerkeverékek, sóval vagy só nélkül; folyékony fűszerkeverékek; ételízesítők, száraz és folyékony;

 fűszer és adalékanyag keverékek élelmiszeripari célra; 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.

 ( 111 )  237.425

 ( 151 )  2022.03.21.

 ( 210 )  M 21 03266

 ( 220 )  2021.09.14.

 ( 732 )  Tóth Mihály Alex, Cibakháza (HU)

 ( 541 )  Glecol

 ( 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 )  237.426

 ( 151 )  2022.03.21.

 ( 210 )  M 21 03270

 ( 220 )  2021.09.14.

 ( 732 )  Lasernetworks Kft., Veresegyház (HU)

 ( 541 )  Shakespeare Művek

 ( 511 )  41    Nyelviskolák működtetése és nyelvtanfolyamok tartása; nyelvtanfolyamok; nyelvtanfolyamok biztosítása;

 nyelvtanfolyamok szervezése.

 ( 111 )  237.427

 ( 151 )  2022.03.21.

 ( 210 )  M 21 02916

 ( 220 )  2021.08.01.

 ( 732 )  MedFood Kft., Törökbálint (HU)

 ( 740 )  Somfai és Társa Iparjogi Kft., Budapest

 ( 541 )  ENNI JÓ - EGÉSZSÉGESEN ÉLNI MÉG JOBB
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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; a szervezetet nélkülözhetetlen vitaminokkal és nyomelemekkel

tápláló készítmények; aminosavakat tartalmazó étrend- és táplálékkiegészítők; antioxidáns kiegészítők;

antioxidáns táplálékkiegészítők; ásványi élelmiszer-kiegészítők; ásványi étrend-kiegészítők; ásványi

táplálék-kiegészítők emberi fogyasztásra; búzacsíra étrend-kiegészítők; antioxidánsok diétás használatra; búza

étrend-kiegészítők; C-vitamin készítmények; csukamájolaj; diabetikus kenyér gyógyászati használatra; diéta

során használatos antioxidánsok; cukorpótlók cukorbetegeknek; diétás anyagok gyógyászati használatra; diétás

cukor gyógyászati használatra; diétás cukorpótlók gyógyászati alkalmazásra; diétás édesítőszerek gyógyászati

célra; diétás édességek gyógyászati célokra; diétás élelmiszerek gyógyászati használatra; diétás élelmiszerek

klinikai tápláláshoz; diétás és táplálkozási készítmények; diétás ételek betegek számára; diétás ételek gyógyászati

célokra; diétás ételkészítmények gyógyászati használatra; diétás ételkiegészítők; diétás italok gyógyászati

célokra; diétás készítmények gyermekeknek; diétás készítmények gyógyászati használatra; diétás rostok az

emésztés segítésére; diétás táplálékkiegészítők; diétás termékek betegeknek; diétás termékek gyógyászati célokra;

dietetikai főzetek, teák gyógyászati használatra; dietetikus élelmiszerek gyógyászati célokra; élelmi rostok; ételek

cukorbetegeknek; ételek orvosilag korlátozott diétákhoz; étrend- és táplálékkiegészítők; étkezést helyettesítő,

táplálékkiegészítő, energianövelő szeletek; étrend-kiegészítő italpor keverékek; étrend-kiegészítő italkeverékek;

étrend-kiegészítő enzimek; étrend-kiegészítők a fizikai állapot és állóképesség javítására; étrend-kiegészítők

emberek és állatok részére; élesztő tartalmú étrend-kiegészítők; étrend-kiegészítők kozmetikai hatással;

étrend-kiegészítők sportolók számára; étrendkiegészítő italok; étrendkiegészítőként használható

gyógyélelmiszerek; étvágycsökkentők; étvágycsökkentők orvosi, gyógyászati használatra; étrendkiegészítők

gyógyászati célokra; fogyasztó kapszulák; fogyasztó tabletták; fogyasztó tea orvosi használatra; főleg ásványi

anyagokból készült egészségügyi táplálékkiegészítők; főleg vitaminokból készült egészségügyi

táplálékkiegészítők; folsavat tartalmazó étrend-kiegészítők; folyékony étrend-kiegészítők; folyékony

táplálékkiegészítők; folyékony gyógynövényes táplálék-kiegészítők; folyékony vitaminkiegészítők; gabonafélék

feldolgozásának melléktermékei, dietetikai vagy gyógyászati célokra; ginzengből készült élelmiszertermékek

gyógyászati célokra; ginzenget tartalmazó, egészségtámogató táplálékkiegészítők; glükóz élelmiszeradalékként,

gyógyászati célokra; gyógyászati célokra kialakított diabetikus gyümölcsnektárok; gyógyászati célokra kialakított

diabetikus gyümölcsléitalok; gyógyászati célra alkalmas, liofilizált hús; gyógyászati célra alkalmas, fagyasztva

szárított hús; gyógyászati célra alkalmas, liofilizált élelmiszerek; gyógyászati célra alkalmas, fagyasztva szárított

élelmiszerek; gyógyászati célra alkalmas, homogenizált élelmiszerek; gyógyászati célú élelmiszer kiegészítők;

gyógyászati használatra kialakított csökkentett sótartalmú kenyér; gyógyhatású állateledel-kiegészítők;

gyógyhatású ételkészítmények embereknek; gyógyhatású készítmények embereknek; gyógyhatású teák;

gyógynövény-kiegészítők speciális étrendet igénylő személyeknek; gyógynövényekből kinyert antioxidánsok;

gyógynövényi forrásokból származó antioxidánsok; gyógyszeres táplálékkiegészítők;

gyógytápanyag-készítmények terápiás vagy gyógyászati használatra; gyógyteák; halolaj gyógyászati célokra;

hordozó anyagok ételkiegészítők felszívódását segítő tablettabevonatok formájában; humán étrendkiegészítők;

keményítő diétás felhasználásra; L-karnitin fogyókúrához; lenmagolaj étrend-kiegészítők; lenmag

étrend-kiegészítők; méhpempő étrend-kiegészítők; módosított böjthöz használt diétás ételkiegészítők;

multivitamin készítmények; multivitaminok; nem gyógyászati célú étrendkiegészítők emberek számára; nem

gyógyászati célú étrendkiegészítők emberi fogyasztásra; növényi kiegészítők; nyomelemekből álló étrend- és

táplálékkiegészítők; pezsgő vitamintabletták; porított fehérje étrend kiegészítők; propolisz étrend-kiegészítők;

probiotikus kiegészítők; prebiotikus kiegészítők; protein étrend-kiegészítők; protein táplálékkiegészítők

állatoknak; szója izoflavon étrend-kiegészítők; szójafehérje étrend-kiegészítők; táplálékkiegészítők;

táplálékkiegészítők különleges diétát igénylő személyek részére; táplálékkiegészítők nem gyógyászati

használatra; táplálkozási kiegészítők; tápláló italkeverék étkezés helyettesítőjeként való használatra; vegyes

vitaminkészítmények; terhességi vitaminok; vitamin cseppek; vitamin és ásványi anyag kiegészítők; vitamin- és

ásványianyag-készítmények; vitamin italok; vitamin kiegészítők; vitamin kiegészítők vesedialízishez;
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vitaminkészítmények; vitaminkészítmények ételkiegészítők formájában; vitaminnal dúsított italok gyógyászati

célokra; vitaminok és vitamin-készítmények; vitamintabletták; zsírbontó faktort tartalmazó készítmények; vörös

ginzenget tartalmazó, egészségtámogató táplálékkiegészítők; vörös ginzengből készült élelmiszertermékek

 gyógyászati célokra; vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők; tisztítóoldatok gyógyászati alkalmazásra.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; csoportos rekreációs,

szabadidős tevékenységek szervezése; csoportos szabadidős tevékenységek rendezése; diákok rekreációs,

szabadidős tevékenységekben való részvételének megszervezése; kulturális és oktatási célú kongresszusok és

konferenciák szervezése; kulturális célú bemutatók rendezése; kulturális, szórakoztatási és sport célú

rendezvényszervezés; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése és tartása; nyári táborok [szórakoztatás

és oktatás]; oktatás és tanítás; oktató-, szórakoztató, sport- és kulturális eszközökkel és létesítményekkel

kapcsolatos bérbeadási szolgáltatások; rekreációs, szabadidős fesztiválok szervezése; rekreációs, szabadidős célú

ünnepségek szervezése; rekreációval, szabadidővel kapcsolatos információs szolgáltatások; sportfoglalkozások

szervezése nyári táborokhoz; sport és fitnesz; szabadidős, rekreációs célú műhelyek; szabadidős, rekreációs

tevékenységek szervezése; szabadidős, rekreációs versenyek, versenysorozatok szervezése; táboroztatás;

üdüléssel, kikapcsolódással kapcsolatos információ; aerobik tanfolyamok; aerobik versenyek; coaching; coaching

[tréning]; csoportos edzés oktatása; edzési [fitnesz] tanácsadási szolgáltatások; edzési, sportolási létesítmények

foglalása; edzettséggel kapcsolatos tanfolyamok; egészség- és fitnesztréning; egészség klubok és tornatermek

szolgáltatásai; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; erősítő és kondicionáló edzés;

erőnlét-kondicionáló edzések lebonyolítása; fitness edzéssel kapcsolatos konzultáció; fitnesszel kapcsolatos

képzési szolgáltatások; fitnesszel kapcsolatos oktatási szolgáltatások biztosítása; fitnesz- és edzőlétesítmények

biztosítása; fitnesz klub szolgáltatások; fitnesz oktatás, útmutatás; fitnesz órák vezetése; fitnesz tanácsadás;

fitneszedzési szolgáltatások; fitneszközpontok működtetése; fitneszközpontok szolgáltatásai; fizikai edzettséggel

kapcsolatos oktatás; fizikai erőnléti felmérési szolgáltatások edzési célokra; fizikai erőnléti oktatás; focimeccsek

szervezése, rendezése és lebonyolítása; formában tartó sporttevékenységek oktatása, fitnesz oktatás; formában

tartó sporttevékenységek oktatásával kapcsolatos szolgáltatások; kerékpáros események szervezése; közösségi

sportrendezvények szervezése; lovaglótáborok, lovastáborok; pilates oktatás; sport klub szolgáltatások; sport- és

szabadidős tevékenységek; sportedzői tevékenység; sportesemények és sportversenyek szervezése;

sportesemények megszervezése; sportoktatási szolgáltatások; sportoktatás, edzés és irányítás; sportrendezvények

szervezése és lebonyolítása; sportszolgáltatások; sporttal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; sporttal kapcsolatos

képzési szolgáltatások; sporttevékenységek; sporttevékenységek oktatása; sporttevékenységekkel kapcsolatos

tanfolyamok; sportversenyek rendezése; súlyzós edzés oktatása; személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés];

személyi edzői szolgáltatások; testedzés felügyelete; testedzéshez szükséges eszközök biztosítása; testedzési,

testnevelési szolgáltatások; testedzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások biztosítása; testedzéssel kapcsolatos

oktatási szolgáltatások; testedzéssel kapcsolatos oktatás; testedző órák; testnevelés; testnevelési oktatás; torna

oktatás; tornák szervezése; aerial fitness oktatás; biológiai témákkal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; diétával

kapcsolatos oktatási szolgáltatások biztosítása; diétával kapcsolatos oktatás az interneten keresztül; egészséggel

és biztonsággal kapcsolatos képzési szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; egészséggel

kapcsolatos oktató tanfolyamok; egészséggel kapcsolatos oktatási szolgáltatások nyújtása; egészségüggyel

kapcsolatos oktatási szolgáltatások; egészségügyi és wellness képzés; egészségügyi oktatási szolgáltatások;

egészségügyi problémák elkerüléséhez kapcsolódó szakoktatás; egészségügyi tanfolyamok szervezése;

egészségvédelem és táplálkozás terén nyújtott képzés; étrenddel, diétával kapcsolatos oktatás [nem orvosi];

étrenddel kapcsolatos oktatási kurzusok biztosítása; fitnesszel kapcsolatos képzés az interneten keresztül;

fitneszedzéssel kapcsolatos információk biztosítása honlapokon; fitnesztréninggel kapcsolatos információk

rendelkezésre bocsátása online portálon keresztül; fizikai erőnléttel kapcsolatos utasítások felnőtteknek és

gyerekeknek; fogyással kapcsolatos oktatási tanfolyamok; gyógyászati továbbképző tanfolyamok biztosítása;

gyógyászattal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; gyógyászattal kapcsolatos tanfolyamok; gyógynövényekkel

kapcsolatos oktatás; gyógynövénytani képzés; homeopátiás képzés; képzés élelmiszerek bemutatása terén; képzés

és oktatás; képzés szervezése; képzés, tanítás és oktatás biztosítása; képzések szervezése; képzések tartása;
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képzési célú előadások szervezése és lebonyolítása; képzési célú kiállítások szervezése; képzési célú műhelyek;

képzési rendezvények szervezése és lebonyolítása; képzési szolgáltatások a gyógyászati rendellenességek és

kezelésük terén; képzési szolgáltatások foglalkozás-egészségüggyel kapcsolatban; képzési tanácsadás; képzési

vagy oktatási szolgáltatások life coaching [életvezetési tanácsadás] területén; meditációs képzés, tréning;

meditációs gyakorlatok tanítása; meditációval kapcsolatos oktatási szolgáltatások; oktatás és képzés biztosítása;

oktatás, tanítás; oktatási anyagok fejlesztése; oktatási anyagok terjesztése; oktatási célú bemutatók rendezése;

oktatási célú előadások tervezése; oktatási célú előadások szervezése és lebonyolítása; oktatási célú kiállítások

rendezése; oktatási célú kiállítások, bemutatók szervezése; oktatási célú konferenciák szervezése; oktatási célú

kongresszusok szervezése; oktatási célú műhelyek; oktatási célú összejövetelek rendezése; oktatási célú

szemléltetés nyújtása; oktatási és képzési szolgáltatások; oktatási és képzési szolgáltatások a

foglalkozás-egészségügy és -biztonság terén; oktatási és képzési szolgáltatások az egészségügyi ágazathoz

kapcsolódóan; oktatási információs szolgáltatások; oktatási kézikönyvek fejlesztése; oktatási konzultációs

szolgáltatások; oktatási szemináriumok; oktatási szolgáltatások az egészségügy területén; oktatási szolgáltatások

coaching formájában; oktatási szolgáltatások nyújtása; oktatási útmutatás; oktató játékok szervezése; oktató

jellegű egészségmegőrzési és erőnléti (fitnesz) tájékoztatás nyújtása; online oktatás biztosítása számítógépes

adatbázisból, vagy internet vagy extranet útján; online oktatás biztosítása; orvosi, egészségügyi képzés és tanítás;

orvosi, egészségügyi oktatási szolgáltatások; orvosi képzéssel kapcsolatos tanácsadás; orvosi témájú oktatási

tanfolyamok lebonyolítása; orvostudománnyal kapcsolatos felnőttoktatási szolgáltatások; rekreációs célú

kiállítások lebonyolítása; sportoktatás; sportneveléssel, sportoktatással kapcsolatos információk; sportoktatás

szervezése; szabadidős elfoglaltságokkal kapcsolatos képzés; szabadidős és képzési szolgáltatások; szakmai

műhelyek és tanfolyamok szervezése; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szemináriumok;

szépségápolási képzés; szépségápolási, kozmetikai oktatás; szépségápolási, kozmetikai iskolák szolgáltatásai;

szépségterápiával kapcsolatos oktatási szemináriumok; szépségterápiával kapcsolatos oktatási szolgáltatások;

szerszámiparral kapcsolatos ifjúsági képzési programok szervezése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása;

tanfolyamok biztosítása; tanfolyamok, képzések; tanfolyamok, kurzusok biztosítása; tanfolyamok szervezése;

tanfolyamszervezés; tanítás orvosi területen; táplálkozáshoz kapcsolódó útmutatás nyújtása; táplálkozásoktatási

szolgáltatások; táplálkozással kapcsolatos oktatás; táplálkozással kapcsolatos órák tartása; táplálkozással

kapcsolatos oktatás [nem gyógyászati]; táplálkozással kapcsolatos oktatási szolgáltatások; testi egészség oktatás;

testmozgásra, -edzésre alkalmas létesítmények üzemeltetése; testmozgással kapcsolatos oktatás biztosítása;

testnevelési szolgáltatások; testneveléssel kapcsolatos online tájékoztatás weboldalon keresztül;

testsúlycsökkentéssel kapcsolatos órák lebonyolítása; testsúlyszabályozással kapcsolatos órák lebonyolítása;

tudományos célú vásárok szervezése és lebonyolítása; oktatással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; sporttal

kapcsolatos oktatási és képzési szolgáltatások; sporttal kapcsolatos tanfolyamok biztosítása; személyiségfejlesztő

tréning; személyiségfejlesztő tanfolyamok szervezése; személyiségfejlesztő tanfolyamok; szemináriumok

rendezése és lebonyolítása; tudományos tanfolyamok; workshopok [képzés] szervezésével, lebonyolításával és

rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; workshopok és szemináriumok rendezése;

zenei szórakoztatás szervezése; filmgyártás oktatási célokra; oktatási beszámolók készítése; oktatási célú hang- és

videofelvételek készítése; oktatási célú tévéműsorok készítése; oktatási filmek gyártása; oktatóvideók készítése;

video- és DVD-filmgyártás; zenei produkciók; zenefelvételek összeállítása és szerkesztése, mások általi

közvetítés céljából; zenei szórakoztató műsorok készítése; kiállítások megszervezése oktatási célokra; kiállítások

szervezése oktatási célokra; kiropraktikai képzés; kozmetikai, szépségápolási oktatás; munkaköri oktatás;

oktatáshoz kapcsolódó vizsgák szervezése; oktatáshoz kapcsolódó vizsgák és tesztek szervezése; oktatási

bizonyítványok odaítélése; természetvédelemhez kapcsolódó oktatási szolgáltatások; természetvédelemmel

 kapcsolatos oktatási szolgáltatások.

 44    Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek vagy állatok részére; böjttel

kapcsolatos egészségügyi szolgáltatás; diéták tervezése és ellenőrzése; diétás és táplálkozási tanácsadás; diétával

kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; dietetikai szolgáltatás; dietétikai tanácsadás; dietetikai tanácsadó

szolgáltatások [orvosi]; dietetikus által nyújtott szolgáltatások; egészségfelmérési vizsgálatok; egészséggel
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kapcsolatos információnyújtás; egészséggel kapcsolatos szakmai konzultáció; egészséggel kapcsolatos tanácsadó

szolgáltatások; egészségüggyel kapcsolatos szakmai konzultáció; egészségfürdő szolgáltatások; egészségügyi

ellátással kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások [orvosi]; egészségügy; egészségügyi információk nyújtása;

egészségügyi információnyújtás globális számítógépes hálózaton keresztül; egészségügyi kérdésekkel kapcsolatos

jelentések készítése; egészségügyi kezelés természetes gyógymódokkal; egészségügyi kockázatértékelés;

egészségügyi kockázatfelmérések; egészségügyi központok szolgáltatásai; egészségügyi szolgáltatások nyújtása;

egészségügyi szolgáltatók hálózatán keresztül, szerződéses alapon nyújtott egészségügyi szolgáltatások;

egészségügyi szűrés; egészségügyi tanácsadási és információs szolgáltatások; egészségvédelemmel, egészségügyi

ellátással kapcsolatos információs szolgáltatások; egészségvédelemmel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások;

egyéni fizikai rehabilitációs programok kidolgozása; elektroterápiás szolgáltatások fizikoterápiához;

életmód-tanácsadás egészségügyi célokra; étrendi és táplálkozási útmutatás; fizikai állóképességi felmérések;

fizikai rehabilitáció; fizikai rehabilitációs szolgáltatások biztosítása; fizikai vizsgálatokra vonatkozó tájékoztatás;

fizikoterápia; fizikoterápiás szolgáltatások; fizioterápia, fizikoterápia; fizioterápiás szolgáltatások;

foglalkozás-terápiával kapcsolatos tanácsadás; foglalkozás terápia és rehabilitáció; fogyással kapcsolatos

tanácsadó szolgáltatások; fogyással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; fogyókúrához kapcsolódó tanácsadó

szolgáltatások; fogyókúrás programok tervezésével kapcsolatos szolgáltatások; fogyókúrás programokkal

kapcsolatos szolgáltatások; gyógyászati célú pilates; gyógyászati és egészségügyi klinikai szolgáltatások;

gyógyászati és egészségügyi szolgáltatások; gyógynövényes orvoslás; gyógytornával kapcsolatos egészségügyi

ellátás; homeopátiás klinikai szolgáltatások; homeopátiás egészségügyi kezelések; hidroterápia [vízgyógyászat];

hang- és beszédterápiás szolgáltatások; idős emberekkel kapcsolatos életvezetési [egészségügyi] tanácsadás;

információk biztosítása étrend-kiegészítőkről és táplálkozásról; irányított egészségügyi szolgáltatások;

lábmasszázs szolgáltatások; masszázs; meditációs szolgáltatások; mentális egészség szolgáltatások; orvosi

nyilvántartási szolgáltatások online biztosítása fogászat kivételével; rehabilitációs célú edzési lehetőségek

biztosítása; relaxációs terápiával kapcsolatos egészségügyi szolgáltatás; sportmasszázs; súlycsökkentés,

étrendtervezés és -felügyelet; súlycsökkentő diéta tervezési szolgáltatások; súlycsökkentő programok felügyelete;

súlykezelési szolgáltatások; súlyszabályozással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; egészségfarmok

szolgáltatásai [orvosi]; egészségi állapotfelmérési szolgáltatások; egészségüggyel kapcsolatos szaktanácsadási

szolgáltatások; egészségügyi felmérések, nevezetesen edzettség felmérés; egészségügyi ellátás; egészségügyi

ellátással kapcsolatos információs szolgáltatások; egészségügyi szolgáltatások az emberi test állapotának

felméréséhez; egyéni orvosi tanácsadási szolgáltatások páciensek számára; egyéni orvosi vizsgálatok;

egészségügyi szolgáltatások az emberi test állapotainak kezelésére; fizikális vizsgálati szolgáltatások; gyógyászati

tájékoztatás az egészségügyi ágazatban; gyógyászati tanácsadási szolgáltatások; gyógyászati vizsgálati

szolgáltatások betegségek diagnosztizálásával és kezelésével kapcsolatban; gyógyászati termékekkel kapcsolatos

tanácsadási és tájékoztatási szolgáltatások; magánkórházi szolgáltatások; mobil orvosi rendelői szolgáltatások;

orvosi, egészségügyi szolgáltatások biztosítása; orvosi elemzési szolgáltatások páciensek kezelésével

kapcsolatban; orvosi elemzési szolgáltatások emberek kezelésével kapcsolatban; orvosi ellátás; orvosi értékelési

szolgáltatások; orvosi információk nyújtása; orvosi információs szolgáltatások; orvosi információszolgáltatás;

orvosi jelentések készítésével kapcsolatos szolgáltatások; orvosi jelentések kibocsátása; orvosi jelentések

összeállítása; orvosi képalkotó szolgáltatások; orvosi kérdésekkel kapcsolatos jelentések készítése; orvosi kezelés

megszervezése; orvosi kezelési szolgáltatások; orvosi konzultáció; orvosi tanácsadási szolgáltatások; orvosi

vizsgálatok; orvosi tanácsadás; orvosi vizsgálatok lebonyolítása; orvosi vizsgálatok, analízisek; regeneráló orvosi

szolgáltatások; személyek kezelését és diagnózisát szolgáló orvosi elemzés; tanácsadás idős emberek

egészségügyi szükségleteivel kapcsolatban; táplálkozási információk szolgáltatása orvosi fogyókúra keretében

fogyasztandó italokról; táplálkozási információk szolgáltatása orvosi fogyókúra keretében fogyasztandó ételekről;

testsúlycsökkentéssel kapcsolatos orvosi tanácsadás; mentális rehabilitációs szolgáltatások; viselkedéselemzés

orvosi célokra; biogyógyszerészeti termékekkel kapcsolatos tanácsadás és tájékoztatás; tanácsadási és

tájékoztatási szolgáltatások az interneten keresztül gyógyszerészeti termékekkel kapcsolatban; a test és a lélek

egészségét és jóllétét szolgáló gyógyfürdői szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; karcsúsító
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kezelések; jakuzzi, pezsgőfürdő szolgáltatások; karcsúsító szalonok szolgáltatásai; kollagénindukciós kezelési

szolgáltatások [mikro-needling]; kozmetikai tanácsadó szolgáltatás; szépségápolás; szépségápolás emberek

részére; szépségszalonok; tanácsadás a szépségápolással kapcsolatban; tanácsadás a test- és szépségápolás

területén; tanácsadás az interneten keresztül a test- és szépségápolás területén; zsírlebontással kapcsolatos egyéni

 gyógyászati szolgáltatások; zsírleszívási szolgáltatások.

 ( 111 )  237.428

 ( 151 )  2022.03.21.

 ( 210 )  M 21 03099

 ( 220 )  2021.08.25.

 ( 732 )  Biggeorge Property Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kádas Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Westside Garden

 ( 511 )   35    Reklámozás.

  36    Ingatlanügyletek.

 ( 111 )  237.429

 ( 151 )  2022.03.21.

 ( 210 )  M 21 02921

 ( 220 )  2021.08.02.

 ( 732 )  POLI-FARBE Vegyipari Kft., Bócsa (HU)

 ( 740 )  Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 1    Zománc- és üvegfestő, opálosító vegyszerek; vegyi anyagok festékek, színezékek gyártásához; színélénkítő

vegyszerek ipari használatra; ipari ragasztók; iparban használatos ragasztók; oldószerek lakkokhoz; enyvek

 falakhoz; vegyi készítmények festékgyártáshoz; feldolgozatlan műgyanták.

2    Festékek; politúrok; lakkok és zománcok; korróziógátló készítmények; fakonzerváló szerek; beltéri és kültéri

festékek; enyvfestékek; baktériumölő festékek; tűzálló festékek; lerakódást gátló festékek; zománcok festékek

formájában; fixálóanyagok; díszbevonatok festék formájában; jelölőanyagok utakhoz festékek formájában;

kerámiafestékek; tinktúrák és színezőanyagok; fémvédő készítmények; rozsda elleni olajok; festékhígítók;

festékekhez használt kötőanyagok; nyers természetes gyanták; festék spray-k; lakkspray-k; bevonóanyagok

 [festékek]; alapozók, primerek; gipszhabarcs; alapozóként használt bevonatok.

 17    Szigetelő festékek; szigetelő olajok; szigetelő lakkok; szigetelőszalagok; szigetelő vakolat; tömítőkitt;

 tömítő és szigetelő anyagok; félkész gyanták.

 19    Nem fém építőanyagok; cement; habarcs építési célokra; cement keverékek; cementtartalmú falbevonatok;

gipszvakolat; homlokzati vakolat; texturált betonfelületek; glettelő anyagok; esőcsatornák, nem fémből, építési

 célokra.

 35    Hirdetési és reklámszolgáltatások; eladási, értékesítési promóciók; értékesítési adminisztráció; üzleti

arculattal kapcsolatos üzleti segítségnyújtás; értékesítési kimutatások kezelése; kereskedelmi marketing (nem

értékesítés); építőanyagokkal és építési felületek anyagaival kapcsolatos nagykereskedelmi és kiskereskedelmi

szolgáltatások; termékértékesítési információk; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; kereskedelmi vagy

 reklámcélú kiállítások szervezése.

A rovat 70 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegyoltalom megszűnése

Védjegyoltalom megszűnése megújítás nélküli lejárat miatt

 ( 111 ) 207.398

 ( 180 ) 2022.01.24.

 ( 111 ) 207.399

 ( 180 ) 2022.01.24.

 ( 111 ) 207.400

 ( 180 ) 2022.01.24.

 ( 111 ) 207.401

 ( 180 ) 2022.01.24.

 ( 111 ) 207.402

 ( 180 ) 2022.01.24.

 ( 111 ) 207.403

 ( 180 ) 2022.01.24.

A rovat 6 darab közlést tartalmaz.

Védjegyoltalom megszűnése lemondás miatt

 ( 111 ) 217.663

 ( 732 ) Szegedi Paprika Fűszer- és Konzervgyártó ZRt., Szeged (HU)

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

 ( 111 ) 227.393

 ( 732 ) Szegedi Paprika Fűszer- és Konzervgyártó ZRt., Szeged (HU)

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

A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 6. szám, 2022.03.28.

Nemzeti védjegyoltalom megszűnése

M725



Védjegyoltalom megújítása

 ( 111 )  114.517

 ( 732 )  CTBAT INTERNATIONAL CO. LIMITED, Island East, Hong Kong (HK)

 ( 111 )  114.878

 ( 732 )  MASSEY FERGUSON CORP., Duluth, GA (US)

 ( 111 )  115.013

 ( 732 )  BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC., Wilmington, DE (US)

 ( 111 )  115.149

 ( 732 )  Lummus Technology LLC, Houston, TX 77086 (US)

 ( 111 )  115.159

 ( 732 )  Lummus Technology LLC, Houston, TX 77086 (US)

 ( 111 )  115.230

 ( 732 )  Teledyne Technologies Incorporated, Thousand Oaks, California (US)

 ( 111 )  115.231

 ( 732 )  Teledyne Technologies Incorporated, Thousand Oaks, California (US)

 ( 111 )  115.754

 ( 732 )  BOSTIK SA, Colombes (FR)

 ( 111 )  123.419

 ( 732 )  THRIFTY RENT-A-CAR SYSTEM, LLC, Estero, Florida 33928 (US)

 ( 111 )  123.478

 ( 732 )  Savencia Fromage & Dairy Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Zalaegerszeg (HU)

 ( 111 )  123.900

 ( 732 )  OAT Agrio Co., Ltd., Tokyo-to (JP)

 ( 111 )  135.055

 ( 732 )  Sumitomo Chemical Company Limited, Tokyo (JP)

 ( 111 )  135.331

 ( 732 )  Arista Records LLC, New York, NY (US)

 ( 111 )  135.476

 ( 732 )  The Procter & Gamble Company, Cincinnati ,Ohio (US)

 ( 111 )  135.489

 ( 732 )  The Procter & Gamble Company, Cincinnati, Ohio (US)

 ( 111 )  135.498

 ( 732 )  Seiko Holdings Kabushiki Kaisha (trading as Seiko Holdings Corporation), Tokió (JP)

 ( 111 )  135.499
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 ( 732 )  Seiko Holdings Kabushiki Kaisha (trading as Seiko Holdings Corporation), Tokió (JP)

 ( 111 )  135.727

 ( 732 )  The Gillette Company LLC, Boston, Massachusetts (US)

 ( 111 )  135.762

 ( 732 )  Rentokil Initial 1927 plc, , London (GB)

 ( 111 )  135.808

 ( 732 )  Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)

 ( 111 )  135.832

 ( 732 )  LOVEJOY LLC, Illinois 60515 (US)

 ( 111 )  136.375

 ( 732 )  Pickfords 1646 Limited, Laxcon Close, London (GB)

 ( 111 )  136.411

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  136.491

 ( 732 )  Arista Music, New York, NY (US)

 ( 111 )  136.599

 ( 732 )  THE HERSHEY COMPANY, Hershey, PA (US)

 ( 111 )  137.019

 ( 732 )  Kabushiki Kaisha Komatsu Seisakusho, Minato-ku, Tokyo (JP)

 ( 111 )  138.185

 ( 732 )  Carlton Sports Company Limited, Shirebrook NG20 8RY (GB)

 ( 111 )  173.833

 ( 732 )  Bóna László, Kiskunlacháza (HU)

 Szász Sándor, Budapest (HU)

 ( 111 )  174.339

 ( 732 )  American-Cigarette Company (Overseas) Limited, Boncourt (CH)

 ( 111 )  174.689

 ( 732 )  The Procter & Gamble Company (Ohio állam törvényei szerint működő vállalat), Cincinnati, Ohio (US)

 ( 111 )  174.868

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

 ( 111 )  175.345

 ( 732 ) FKA Distributing Co., LLC d/b/a HoMedics, LLC (Michigan állam törvényei szerint működő vállalat),

 Commerce Township, Michigan (US)

 ( 111 )  175.503

 ( 732 )  ACH IMPEX Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Vecsés (HU)
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 ( 111 )  175.871

 ( 732 )  Gupta Parveen Kumar, Budapest (HU)

 ( 111 )  175.941

 ( 732 )  Apple Inc., Cupertino CA (US)

 ( 111 )  176.487

 ( 732 )  CTBAT INTERNATIONAL CO. LIMITED, Island East, Hong Kong (HK)

 ( 111 )  176.742

 ( 732 )  Evergreen Garden Care Österreich GmbH, Wals-Siezenheim (AT)

 ( 111 )  176.820

 ( 732 )  Disney Enterprises, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég), Burbank, Kalifornia (US)

 ( 111 )  176.908

 ( 732 )  Alticor Inc. (Michigan államban bejegyzett cég), East Ada, Michigan (US)

 ( 111 )  176.967

 ( 732 )  Apple Inc., Cupertino CA (US)

 ( 111 )  177.076

 ( 732 )  Disney Enterprises, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég), Burbank, Kalifornia (US)

 ( 111 )  177.077

 ( 732 )  Disney Enterprises, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég), Burbank, Kalifornia (US)

 ( 111 )  177.095

 ( 732 )  D-Link Corporation, Taipei City (TW)

 ( 111 )  177.265

 ( 732 )  Disney Enterprises, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég), Burbank, Kalifornia (US)

 ( 111 )  177.266

 ( 732 )  Disney Enterprises, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég), Burbank, Kalifornia (US)

 ( 111 )  177.267

 ( 732 )  Disney Enterprises, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég), Burbank, Kalifornia (US)

 ( 111 )  177.322

 ( 732 )  Disney Enterprises, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég), Burbank, Kalifornia (US)

 ( 111 )  177.496

 ( 732 )  Harman International Industries, Incorporated (Delaware államban bejegyzett cég), Northridge (US)

 ( 111 )  177.578

 ( 732 )  Allergan, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég), Irvine, Kalifornia (US)

 ( 111 )  177.771

 ( 732 ) The Cartoon Network, Inc. (Delaware Államban, Amerikai Egyesült Államok, bejegyzett cég), Atlanta, Georgia

 (US)
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 ( 111 )  177.781

 ( 732 ) Millennium Pharmaceuticals, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Cambridge, Massachusetts

 (US)

 ( 111 )  177.908

 ( 732 ) Jeruzsálemi, Rodoszi és Máltai Szuverén Ispotályos Szent János Lovagrend Magyarországi Szövetsége, Budapest

 (HU)

 ( 111 )  178.191

 ( 732 )  Disney Enterprises, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég), Burbank, California (US)

 ( 111 )  178.372

 ( 732 )  TREX Company, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég), Winchester, Virginia (US)

 ( 111 )  178.375

 ( 732 )  Evergreen Garden Care Österreich GmbH, Wals-Siezenheim (AT)

 ( 111 )  180.373

 ( 732 )  Allergan, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég), Irvine, Kalifornia (US)

 ( 111 )  183.527

 ( 732 )  Vörs Község Önkormányzata, Vörs (HU)

 ( 111 )  188.539

 ( 732 )  Planeta S.r.l., Menfi (Agrigento) (IT)

 ( 111 )  203.833

 ( 732 )  Riceland-Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  203.835

 ( 732 )  Riceland-Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  203.836

 ( 732 )  Riceland-Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  203.838

 ( 732 )  Riceland-Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  203.997

 ( 732 )  Riceland-Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  204.000

 ( 732 )  Riceland-Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  204.107

 ( 732 )  Riceland-Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  206.070

 ( 732 )  Márton Imre János, Budapest (HU)

 ( 111 )  207.046
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 ( 732 )  Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség, Budapest (HU)

 ( 111 )  207.145

 ( 732 )  Levesbetét Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  207.249

 ( 732 )  Sziget Kulturális Menedzser Iroda Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  207.326

 ( 732 )  K-Swiss Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), West Lake Village, California (US)

 ( 111 )  207.494

 ( 732 )  CORNER-TRADE Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  207.584

 ( 732 )  Partner in Pet Food Hungária Kft., Budaörs (HU)

 ( 111 )  207.638

 ( 732 )  PRO FORM Kft., Ecser (HU)

 ( 111 )  207.745

 ( 732 )  KRKA, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto, Novo mesto (SL)

 ( 111 )  207.847

 ( 732 )  Gyermekétkeztetési Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 111 )  207.992

 ( 732 )  THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, Cincinnati, Ohio (US)

 ( 111 )  208.000

 ( 732 )  THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, Cincinnati, Ohio (US)

 ( 111 )  208.136

 ( 732 )  CSOMIÉP Beton és Meliorációs Termékgyártó Kft., Hódmezővásárhely (HU)

 ( 111 )  208.137

 ( 732 )  CSOMIÉP Beton és Meliorációs Termékgyártó Kft., Hódmezővásárhely (HU)

 ( 111 )  208.198

 ( 732 )  Balogh Barnabás, Győrújbarát (HU)

 ( 111 )  208.266

 ( 732 )  Sony Pictures Television Central Europe Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  208.328

 ( 732 ) GR. SARANTIS ANONYMI VIOMICHANIKI & EMPORIKI ETAIRIA KALLYNTIKON ENDYMATON

 OIKIAKON & PHARMAKEFTIKON EIDON, Athén (GR)

 ( 111 )  208.377

 ( 732 )  Pharma Patent Kft., Szentendre (HU)

 ( 111 )  208.456
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 ( 732 )  THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, Cincinnati, Ohio (US)

 ( 111 )  208.545

 ( 732 )  Sanofi-Aventis Deutschland GmbH, Frankfurt am Main (DE)

 ( 111 )  208.744

 ( 732 )  Agroázis Nemzetközi Kereskedelmi Kft., Mórahalom (HU)

 ( 111 )  208.885

 ( 732 )  LEROY Co. Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  208.926

 ( 732 )  PRO-FORM Kft., Ecser (HU)

 ( 111 )  208.996

 ( 732 )  Nebu Trade Gyártó és Kereskedelmi Kft., Nagytarcsa (HU)

 ( 111 )  209.187

 ( 732 )  Avon Products, Inc., New York, New York (US)

 ( 111 )  209.339

 ( 732 )  DELEGO HOLDING Szolgáltató Zártkörűen Működő, Budapest (HU)

 ( 111 )  210.206

 ( 732 )  Radiopharmacy Laboratórium Kft., Budaörs (HU)

 ( 111 )  210.251

 ( 732 )  Erdért-Tuzsér Zrt., Tuzsér (HU)

A rovat 93 darab közlést tartalmaz. 
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Vegyes védjegyközlemények - Lajstromozott védjegyeket érintő közlemények

Jogutódlás

 ( 111 )  115.149

 ( 732 )  Lummus Technology LLC, Houston, TX 77086 (US)

 ( 111 )  115.159

 ( 732 )  Lummus Technology LLC, Houston, TX 77086 (US)

 ( 111 )  135.832

 ( 732 )  LOVEJOY LLC, Illinois 60515 (US)

 ( 111 )  163.885

 ( 732 )  Henkel Corporation, Rocky Hill (US)

 ( 111 )  175.503

 ( 732 )  ACH IMPEX Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Vecsés (HU)

 ( 111 )  205.908

 ( 732 )  Anjou Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  207.249

 ( 732 )  Sziget Kulturális Menedzser Iroda Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  223.460

 ( 732 )  CherryHUB BSC Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  230.504

 ( 732 )  Capstone Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Műkodő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  231.726

 ( 732 )  Dr. Leveles-Barta Tímea 1/2, Biatorbágy (HU)

 Veress Noémi 1/2, Biatorbágy (HU)

 ( 111 )  233.914

 ( 732 )  GREEN SPLID S.R.L., Cluj-Napoca (RO)

 ( 111 )  233.915

 ( 732 )  GREEN SPLID S.R.L., Cluj-Napoca (RO)

 ( 111 )  235.238

 ( 732 )  GREEN SPLID S.R.L., Cluj-Napoca (RO)

A rovat 13 darab közlést tartalmaz. 

Képviseleti megbízás

 ( 111 )  114.517

 ( 732 )  CTBAT INTERNATIONAL CO. LIMITED, Island East, Hong Kong (HK)
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 ( 740 )  Hegymegi-Barakonyi és Társa Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  139.594

 ( 732 )  House of Prince A/S, Koppenhága (DK)

 ( 740 )  Hegymegi-Barakonyi és Társa Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  174.339

 ( 732 )  American-Cigarette Company (Overseas) Limited, Boncourt (CH)

 ( 740 )  Hegymegi-Barakonyi és Társa Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  175.345

 ( 732 ) FKA Distributing Co., LLC d/b/a HoMedics, LLC (Michigan állam törvényei szerint működő vállalat),

 Commerce Township, Michigan (US)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  176.487

 ( 732 )  CTBAT INTERNATIONAL CO. LIMITED, Island East, Hong Kong (HK)

 ( 740 )  Hegymegi-Barakonyi és Társa Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  176.742

 ( 732 )  Evergreen Garden Care Österreich GmbH, Wals-Siezenheim (AT)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  178.375

 ( 732 )  Evergreen Garden Care Österreich GmbH, Wals-Siezenheim (AT)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  208.996

 ( 732 )  Nebu Trade Gyártó és Kereskedelmi Kft., Nagytarcsa (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

A rovat 8 darab közlést tartalmaz. 

Képviselet megszűnése

 ( 111 )  139.594

 ( 732 )  House of Prince A/S, Koppenhága (DK)

 ( 111 )  174.339

 ( 732 )  American-Cigarette Company (Overseas) Limited, Boncourt (CH)

 ( 111 )  176.742

 ( 732 )  Evergreen Garden Care Österreich GmbH, Wals-Siezenheim (AT)

 ( 111 )  178.375

 ( 732 )  Evergreen Garden Care Österreich GmbH, Wals-Siezenheim (AT)

 ( 111 )  183.527

 ( 732 )  Vörs Község Önkormányzata, Vörs (HU)

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 6. szám, 2022.03.28.

Nemzeti vegyes védjegyközlemények - lajstromozott védjegyeket érintő közlemények

M733



 ( 111 )  208.996

 ( 732 )  Nebu Trade Gyártó és Kereskedelmi Kft., Nagytarcsa (HU)

 ( 111 )  220.773

 ( 732 )  LISS Patrongyártó, töltő és forgalmazó Kft., Répcelak (HU)

 ( 111 )  226.947

 ( 732 )  Végel Tamás Egyéni Cég, Csővár (HU)

A rovat 8 darab közlést tartalmaz. 

Név-, illetve címváltozás

 ( 111 )  135.331

 ( 732 )  Arista Records LLC, New York, NY (US)

 ( 111 )  136.034

 ( 732 )  ILLINOIS TOOL WORKS INC., Glenview, Illinois (US)

 ( 111 )  136.411

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  136.491

 ( 732 )  Arista Music, New York, NY (US)

 ( 111 )  136.599

 ( 732 )  THE HERSHEY COMPANY, Hershey, PA (US)

 ( 111 )  138.185

 ( 732 )  Carlton Sports Company Limited, Shirebrook NG20 8RY (GB)

 ( 111 )  139.594

 ( 732 )  House of Prince A/S, Koppenhága (DK)

 ( 111 )  141.116

 ( 732 )  MTT Media Korlátolt Felelősségű Társaság, Budaörs (HU)

 ( 111 )  141.117

 ( 732 )  MTT Media Korlátolt Felelősségű Társaság, Budaörs (HU)

 ( 111 )  141.118

 ( 732 )  MTT Media Korlátolt Felelősségű Társaság, Budaörs (HU)

 ( 111 )  145.545

 ( 732 )  MTT Media Korlátolt Felelősségű Társaság, Budaörs (HU)

 ( 111 )  165.091

 ( 732 )  MTT Media Korlátolt Felelősségű Társaság, Budaörs (HU)

 ( 111 )  167.881

 ( 732 )  MTT Media Korlátolt Felelősségű Társaság, Budaörs (HU)
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 ( 111 )  174.339

 ( 732 )  American-Cigarette Company (Overseas) Limited, Boncourt (CH)

 ( 111 )  175.941

 ( 732 )  Apple Inc., Cupertino CA (US)

 ( 111 )  176.967

 ( 732 )  Apple Inc., Cupertino CA (US)

 ( 111 )  182.385

 ( 732 )  SHOEBOX Kft., Nagytarcsa (HU)

 ( 111 )  185.193

 ( 732 )  MTT Media Korlátolt Felelősségű Társaság, Budaörs (HU)

 ( 111 )  185.275

 ( 732 )  Kraft Foods Group Brands LLC, Chicago, Illinois (US)

 ( 111 )  186.583

 ( 732 )  MTT Media Korlátolt Felelősségű Társaság, Budaörs (HU)

 ( 111 )  188.675

 ( 732 )  MTT Media Korlátolt Felelősségű Társaság, Budaörs (HU)

 ( 111 )  188.682

 ( 732 )  MTT Media Korlátolt Felelősségű Társaság, Budaörs (HU)

 ( 111 )  196.227

 ( 732 )  Perrigo Holding NV, Nazareth (BE)

 ( 111 )  197.977

 ( 732 )  MTT Media Korlátolt Felelősségű Társaság, Budaörs (HU)

 ( 111 )  197.979

 ( 732 )  MTT Media Korlátolt Felelősségű Társaság, Budaörs (HU)

 ( 111 )  202.671

 ( 732 )  MTT Media Korlátolt Felelősségű Társaság, Budaörs (HU)

 ( 111 )  207.173

 ( 732 )  MTT Media Korlátolt Felelősségű Társaság, Budaörs (HU)

 ( 111 )  207.638

 ( 732 )  PRO FORM Kft., Ecser (HU)

 ( 111 )  208.926

 ( 732 )  PRO-FORM Kft., Ecser (HU)

 ( 111 )  213.036

 ( 732 )  MTT Media Korlátolt Felelősségű Társaság, Budaörs (HU)
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 ( 111 )  213.037

 ( 732 )  MTT Media Korlátolt Felelősségű Társaság, Budaörs (HU)

 ( 111 )  225.270

 ( 732 )  META PLATFORMS, INC., Menlo Park, Kalifornia (US)

 ( 111 )  235.790

 ( 732 )  Balogh Csaba, Budapest (HU)

 ( 111 )  235.791

 ( 732 )  Balogh Csaba, Budapest (HU)

A rovat 34 darab közlést tartalmaz. 
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Vegyes védjegyközlemények - Védjegybejelentéseket érintő közlemények

Képviseleti megbízás

 ( 210 )  M 20 03632

 ( 731 )  Hajzók Norbert, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Varga Nóra Erzsébet, Budapest

 ( 210 )  M 21 01967

 ( 731 )  Ganz Trains Vasúti Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Pankotai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 21 01968

 ( 731 )  Ganz Trains Vasúti Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Pankotai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 21 01969

 ( 731 )  Ganz Trains Vasúti Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Pankotai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 21 01970

 ( 731 )  Ganz Trains Vasúti Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Pankotai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 21 01971

 ( 731 )  Ganz Trains Vasúti Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Pankotai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 21 01972

 ( 731 )  Ganz Trains Vasúti Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Pankotai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 21 02707

 ( 731 )  Bilac Hungary Kft., Törökbálint (HU)

 ( 740 )  KACSUKPATENT Európai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

A rovat 8 darab közlést tartalmaz. 

Név-, illetve címváltozás

 ( 210 )  M 21 03697

 ( 731 )  1TRZX Ingatlanhasznosító Zrt., Budapest (HU)

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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NEMZETKÖZI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 111 )  408.594

 ( 541 )  APOVAC

 ( 511 )  7

 ( 580 )  2021.12.23.

 ( 450 )  GAZ 49/2021

 ( 111 )  420.908

 ( 541 )  COMBIVAC

 ( 511 )  7

 ( 580 )  2021.12.23.

 ( 450 )  GAZ 49/2021

 ( 111 )  1.030.676

  

( 546 )

 ( 511 )  5, 29-30, 32

 ( 580 )  2021.12.23.

 ( 450 )  GAZ 49/2021

 ( 111 )  1.451.930

 ( 541 )  ITRANSLATE

 ( 511 )  9, 41-42

 ( 580 )  2021.12.23.

 ( 450 )  GAZ 49/2021

 ( 111 )  1.507.248

 ( 541 )  Rivalif

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2021.12.16.

 ( 450 )  GAZ 48/2021

 ( 111 )  1.524.794

  

( 546 )

 ( 511 )  12, 28

 ( 580 )  2021.12.16.

 ( 450 )  GAZ 48/2021

 ( 111 )  1.527.978
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( 546 )

 ( 511 )  29

 ( 580 )  2021.12.23.

 ( 450 )  GAZ 49/2021

 ( 111 )  1.539.382

  

( 546 )

 ( 511 )  9, 36

 ( 580 )  2021.12.16.

 ( 450 )  GAZ 48/2021

 ( 111 )  1.570.655

  
( 546 )

 ( 511 )  9, 16, 35, 38, 41-42

 ( 580 )  2021.12.16.

 ( 450 )  GAZ 48/2021

 ( 111 )  1.602.615

 ( 541 )  TONDI

 ( 511 )  30

 ( 580 )  2021.12.23.

 ( 450 )  GAZ 49/2021

 ( 111 )  1.610.267

  

( 546 )

 ( 511 )  18, 24-25

 ( 580 )  2021.12.23.

 ( 450 )  GAZ 49/2021

 ( 111 )  1.616.782

 ( 541 )  TECTOR

 ( 511 )  19

 ( 580 )  2021.12.23.

 ( 450 )  GAZ 49/2021

 ( 111 )  1.632.446
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( 546 )

 ( 511 )  9, 16, 35-36, 38, 41-42

 ( 580 )  2021.12.16.

 ( 450 )  GAZ 48/2021

 ( 111 )  1.632.447

  

( 546 )

 ( 511 )  9, 16, 35-36, 38, 41-42

 ( 580 )  2021.12.16.

 ( 450 )  GAZ 48/2021

 ( 111 )  1.632.479

  

( 546 )

 ( 511 )  9, 42

 ( 580 )  2021.12.16.

 ( 450 )  GAZ 48/2021

 ( 111 )  1.632.702

  

( 546 )

 ( 511 )  29

 ( 580 )  2021.12.16.

 ( 450 )  GAZ 48/2021

 ( 111 )  1.632.703

  

( 546 )

 ( 511 )  29

 ( 580 )  2021.12.16.

 ( 450 )  GAZ 48/2021

 ( 111 )  1.632.733

 ( 541 )  DERMASKILL

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2021.12.16.

 ( 450 )  GAZ 48/2021
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 ( 111 )  1.632.738

 ( 541 )  YSDENT

 ( 511 )  10

 ( 580 )  2021.12.16.

 ( 450 )  GAZ 48/2021

 ( 111 )  1.632.766

  

( 546 )

 ( 511 )  29-31

 ( 580 )  2021.12.16.

 ( 450 )  GAZ 48/2021

 ( 111 )  1.632.815

  

( 546 )

 ( 511 )  25

 ( 580 )  2021.12.16.

 ( 450 )  GAZ 48/2021

 ( 111 )  1.632.843

 ( 541 )  UV FACE SPECIALIST

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2021.12.16.

 ( 450 )  GAZ 48/2021

 ( 111 )  1.632.870

 ( 541 )  DETRINOVA

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2021.12.16.

 ( 450 )  GAZ 48/2021

 ( 111 )  1.632.871

 ( 541 )  VITADESOL

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2021.12.16.

 ( 450 )  GAZ 48/2021

 ( 111 )  1.632.908

  

( 546 )

 ( 511 )  12

 ( 580 )  2021.12.16.
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 ( 450 )  GAZ 48/2021

 ( 111 )  1.632.991

  
( 546 )

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2021.12.16.

 ( 450 )  GAZ 48/2021

 ( 111 )  1.633.068

  

( 546 )

 ( 511 )  9, 16, 35-36, 38, 41-42

 ( 580 )  2021.12.16.

 ( 450 )  GAZ 48/2021

 ( 111 )  1.633.094

 ( 541 )  EEEasy-Seal

 ( 511 )  17, 22

 ( 580 )  2021.12.16.

 ( 450 )  GAZ 48/2021

 ( 111 )  1.633.248

  
( 546 )

 ( 511 )  12

 ( 580 )  2021.12.16.

 ( 450 )  GAZ 48/2021

 ( 111 )  1.633.427

  
( 546 )

 ( 511 )  9, 35, 41-42

 ( 580 )  2021.12.16.

 ( 450 )  GAZ 48/2021

 ( 111 )  1.633.544

  

( 546 )

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2021.12.16.

 ( 450 )  GAZ 48/2021

 ( 111 )  1.633.616

 ( 541 )  NHOOD

 ( 511 )  35-36, 38-39, 42

 ( 580 )  2021.12.16.

 ( 450 )  GAZ 48/2021
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 ( 111 )  1.633.724

  
( 546 )

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2021.12.16.

 ( 450 )  GAZ 48/2021

 ( 111 )  1.633.970

  

( 546 )

 ( 511 )  29

 ( 580 )  2021.12.16.

 ( 450 )  GAZ 48/2021

 ( 111 )  1.633.999

  

( 546 )

 ( 511 )  35-36, 41-42, 45

 ( 580 )  2021.12.23.

 ( 450 )  GAZ 49/2021

 ( 111 )  1.634.095

 ( 541 )  FUTURID

 ( 511 )  1, 3

 ( 580 )  2021.12.23.

 ( 450 )  GAZ 49/2021

 ( 111 )  1.634.127

  

( 546 )

 ( 511 )  3, 35

 ( 580 )  2021.12.23.

 ( 450 )  GAZ 49/2021
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 ( 111 )  1.634.166

  

( 546 )

 ( 511 )  25

 ( 580 )  2021.12.23.

 ( 450 )  GAZ 49/2021

 ( 111 )  1.634.180

  

( 546 )

 ( 511 )  19

 ( 580 )  2021.12.23.

 ( 450 )  GAZ 49/2021

 ( 111 )  1.634.181

  

( 546 )

 ( 511 )  19

 ( 580 )  2021.12.23.

 ( 450 )  GAZ 49/2021

 ( 111 )  1.634.313

 ( 541 )  HUTLON

 ( 511 )  6, 9, 11

 ( 580 )  2021.12.23.

 ( 450 )  GAZ 49/2021

 ( 111 )  1.634.318

  ( 546 )

 ( 511 )  7-9, 12-13, 16, 25, 35-37, 42, 45

 ( 580 )  2021.12.23.

 ( 450 )  GAZ 49/2021

 ( 111 )  1.634.344

  

( 546 )

 ( 511 )  6-9, 11, 16-17, 19, 22, 35

 ( 580 )  2021.12.23.
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 ( 450 )  GAZ 49/2021

 ( 111 )  1.634.416

  ( 546 )

 ( 511 )  25

 ( 580 )  2021.12.23.

 ( 450 )  GAZ 49/2021

 ( 111 )  1.634.638

  

( 546 )

 ( 511 )  25

 ( 580 )  2021.12.23.

 ( 450 )  GAZ 49/2021

 ( 111 )  1.634.688

  ( 546 )

 ( 511 )  7

 ( 580 )  2021.12.23.

 ( 450 )  GAZ 49/2021

 ( 111 )  1.634.773

  

( 546 )

 ( 511 )  29-30

 ( 580 )  2021.12.23.

 ( 450 )  GAZ 49/2021

 ( 111 )  1.634.816

  ( 546 )

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2021.12.23.

 ( 450 )  GAZ 49/2021

 ( 111 )  1.634.829

  

( 546 )

 ( 511 )  32

 ( 580 )  2021.12.23.

 ( 450 )  GAZ 49/2021

 ( 111 )  1.634.839
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( 546 )

 ( 511 )  32

 ( 580 )  2021.12.23.

 ( 450 )  GAZ 49/2021

 ( 111 )  1.634.895

  

( 546 )

 ( 511 )  33

 ( 580 )  2021.12.23.

 ( 450 )  GAZ 49/2021

 ( 111 )  1.635.113

  
( 546 )

 ( 511 )  7

 ( 580 )  2021.12.23.

 ( 450 )  GAZ 49/2021

 ( 111 )  1.635.115

  

( 546 )

 ( 511 )  3, 5

 ( 580 )  2021.12.23.

 ( 450 )  GAZ 49/2021

 ( 111 )  1.635.189

  
( 546 )

 ( 511 )  9, 35, 41-42

 ( 580 )  2021.12.23.

 ( 450 )  GAZ 49/2021

 ( 111 )  1.635.208

 ( 541 )  MAGIS
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 ( 511 )  11

 ( 580 )  2021.12.23.

 ( 450 )  GAZ 49/2021

 ( 111 )  1.635.345

  ( 546 )

 ( 511 )  9, 38, 42

 ( 580 )  2021.12.23.

 ( 450 )  GAZ 49/2021

 ( 111 )  1.635.389

  
( 546 )

 ( 511 )  6-7

 ( 580 )  2021.12.23.

 ( 450 )  GAZ 49/2021

 ( 111 )  1.635.391

  
( 546 )

 ( 511 )  16

 ( 580 )  2021.12.23.

 ( 450 )  GAZ 49/2021

 ( 111 )  1.635.403

  

( 546 )

 ( 511 )  34

 ( 580 )  2021.12.23.

 ( 450 )  GAZ 49/2021

A rovat 59 darab közlést tartalmaz. 
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Bejegyzések a kiegészítő lajstromba 

Védjegybejelentések magyarországi oltalmának elismerése

 ( 111 )  738.021

 ( 151 )  2022.03.16.

 ( 111 )  824.112

 ( 151 )  2022.03.16.

 ( 111 )  1.207.547

 ( 151 )  2022.03.18.

 ( 111 )  1.337.939

 ( 151 )  2022.03.18.

 ( 111 )  1.514.435

 ( 151 )  2022.03.18.

 ( 111 )  1.543.774

 ( 151 )  2022.03.16.

 ( 111 )  1.557.798

 ( 151 )  2022.03.16.

 ( 111 )  1.607.940

 ( 151 )  2022.03.16.

 ( 111 )  1.607.978

 ( 151 )  2022.03.16.

 ( 111 )  1.608.089

 ( 151 )  2022.03.16.

 ( 111 )  1.608.180

 ( 151 )  2022.03.16.

 ( 111 )  1.608.199

 ( 151 )  2022.03.16.

 ( 111 )  1.608.402

 ( 151 )  2022.03.16.

 ( 111 )  1.608.432

 ( 151 )  2022.03.16.

 ( 111 )  1.608.436

 ( 151 )  2022.03.16.

 ( 111 )  1.608.477

 ( 151 )  2022.03.16.
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 ( 111 )  1.608.492

 ( 151 )  2022.03.16.

 ( 111 )  1.609.082

 ( 151 )  2022.03.18.

 ( 111 )  1.609.183

 ( 151 )  2022.03.18.

 ( 111 )  1.609.199

 ( 151 )  2022.03.18.

 ( 111 )  1.609.222

 ( 151 )  2022.03.18.

 ( 111 )  1.609.240

 ( 151 )  2022.03.18.

 ( 111 )  1.609.263

 ( 151 )  2022.03.18.

 ( 111 )  1.609.275

 ( 151 )  2022.03.18.

 ( 111 )  1.609.308

 ( 151 )  2022.03.18.

 ( 111 )  1.609.337

 ( 151 )  2022.03.18.

 ( 111 )  1.609.343

 ( 151 )  2022.03.18.

 ( 111 )  1.609.454

 ( 151 )  2022.03.18.

 ( 111 )  1.609.601

 ( 151 )  2022.03.18.

 ( 111 )  1.609.668

 ( 151 )  2022.03.18.

 ( 111 )  1.609.725

 ( 151 )  2022.03.18.

 ( 111 )  1.609.898

 ( 151 )  2022.03.18.

A rovat 32 darab közlést tartalmaz. 
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INTÉZMÉNYI KÖZLEMÉNYEK

Hirdetményi úton történő kézbesítés

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: A 15 84112 / 8

A döntés tárgya:  Nemzetközi védjegybejelentés elutasítása

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Sheerbak Kostiantyn Leonidovich, Amosova Str., 54, Kv 64, m.

 Kharkiv 61176 (UA)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: A 15 91648 / 7

A döntés tárgya:  Nemzetközi védjegybejelentés elutasítása

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: AKSAN KOZMETIK SAN. VE TIC. A.S., Arnavutköy, HadImköy

 Mah. Sahmaran Sok. No:1/AIstanbul (TR)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: A 15 92145 / 11

A döntés tárgya:  Nemzetközi védjegybejelentés elutasítása

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Ivashchenkov Aleksei Ivanovich, apartment 131, Leninskiy

 prospect, bld. 81, k. 1,RU-198332 Saint-Petersburg (RU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: E 08 015149 / 7

A döntés tárgya:  Szabadalmi oltalom megszűnése díjfizetés elmulasztása miatt

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft.,

 Budapest, 1539 Pf. 590. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: E 08 380250 / 17

A döntés tárgya:  Szabadalmi oltalom megszűnése díjfizetés elmulasztása miatt

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft.,

 Budapest, 1539 Pf. 590 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 02 00010 / 9

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  FAIRTOOL Kft., Budapest, 1101 Kőbányai út 47/b (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 02 00079 / 15

A döntés tárgya:  Tájékoztató

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Erős Ügyvédi Iroda/Squire Patton Boggs (US) LLP., Budapest, 1051

 Széchenyi István tér 7-8. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 02 00275 / 17

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Horváth Zoltán Levente ügyvéd, Budapest, 1023 Ürömi u. 43. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 02 00381 / 10

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: ULPIUS-HÁZ Könyvkiadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

 Társaság, Budapest, 1133 Thurzó utca 9/b. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 02 00466 / 8

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: GYSGY-REHAB Gyógyászati Segédeszközöket és Rehabilitációs
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 Termékeket Gyártó Rt., Budapest, 1134 Dózsa György út 144. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 02 03136 / 13

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Raku Dmitrij, Budapest, 1121 Őzike u. 29/a (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 07 00763 / 19

A döntés tárgya:  Jogutódlás tudomásulvétele

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Huncargo Limited, Valletta, VLT 1176 158 Merchants Street (MT)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 11 00027 / 132

A döntés tárgya: Határozat használat hiánya miatti megszűnés megállapítása iránti

 kérelem ügyében

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Dr. Hornyák Gyula, Budapest, 1061 Andrássy út 35., 1. em. 8. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 11 00027 / 131

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Dr. Hornyák Gyula, Budapest, 1061 Andrássy út 35., 1. em. 8. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 11 02925 / 14

A döntés tárgya:  Jogutódlás tudomásulvétele

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Andrási Gergely, Purebl és Andrási Ügyvédi Iroda, Budapest, 1037

 Bokor u. 17-21. I. em. 26/1. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 00007 / 9

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Hatházi Vera, Várnai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest, 1037

 Montevideo u. 10. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 00008 / 9

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Hatházi Vera, Várnai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest, 1037

 Montevideo u. 10. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 00024 / 15

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: EURO TRADE L.T.D. s.r.o magyarországi fióktelepe, Töltéstava,

 9086 pf. 12. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 00048 / 8

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Medveczki Mihály, Budapest, 1046 Attila u. 156-158. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 00049 / 8

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Medveczki Mihály, Budapest, 1046 Attila u. 156-158. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 00050 / 8

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Medveczki Mihály, Budapest, 1046 Attila u. 156-158. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 00051 / 8
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A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Medveczki Mihály, Budapest, 1046 Attila u. 156-158. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 00065 / 14

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Deniz Mode Kft., Budaörs, 2040 Gyár u. 2. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 00072 / 12

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: DNS Természetközpontú Egyesület, Budapest, 1133 Ronyva utca 3.

 fsz./1. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 00087 / 9

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Galambos Dorina, Budapest, 1024 Buday László u. 5/c (HU)

 Pély Barnabás, Budapest, 1024 Fillér u. 25. Mfsz. 3. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 00097 / 13

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: New Wave Media Group Kommunikációs és Szolgáltató Korlátolt

 Felelősségű Társaság, Budapest, 1072 Klauzál utca 30. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 00113 / 9

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Vesta International Kft., Budapest, 1141 Szilágysomlyó u. 10. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 00129 / 8

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: SIKÉR Malomipari Zártkörűen Működő Rt., Tatabánya, 2800

 Gerecse u. 2. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 00136 / 10

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Hatházi Vera, Várnai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest, 1037

 Montevideo u. 10. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 00152 / 17

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Kiss Mihály, Nyírmártonfalva, 4263 Acsádi út 17. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 00164 / 9

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  FE-GROUP Invest Zrt., Budapest, 1143 Stefánia u. 75. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 00165 / 9

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  FE-GROUP Invest Zrt., Budapest, 1143 Stefánia u. 75. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 00171 / 19

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése
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A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Magrikné Horváth Krisztina, Budapest, 1072 Csányi u.7. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 00188 / 9

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Török Éva, Budapest, 1013 Krisztina krt. 55. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 00193 / 8

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Somodi Réka, Budapest, 1066 Lovag u. 18. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 00211 / 12

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Kölcsey-Rieden, Haslwanter és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest,

 1053 Károlyi Mihály u. 17. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 00223 / 13

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  PLP Seafood Hungary Kft., Budaörs, 2040 Baross u. 28. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 00231 / 9

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Rosaffa Casting Agency Kft., Sopron, 9400 Várkerület 15. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 00241 / 10

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Hatházi Vera, Várnai és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest, 1037

 Montevideo u. 10. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 00252 / 8

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Stardust Musical Show Kft., Budapest, 1122 Városmajor u. 35. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 00263 / 10

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Nordikal Kft., Budapest, 1113 Bartók Béla út 152. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 00281 / 9

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: NAPFÉNY AJTÓ-ABLAK Kft., Marcali, 8700 Kossuth utca 74.

 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 00282 / 11

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: DNS Természetközpontú Egyesület, Budapest, 1133 Ronyva utca 3.

 fsz./1. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 00284 / 11

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Steier József, Budapest, 1031 Pók u. 15. (HU)
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A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 00917 / 10

A döntés tárgya:  Képviselet megszűnésének tudomásulvétele

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: FIBA PUB Kft., Budapest, 1089 Kálvária u. 25-27. 5. em. 507. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 02293 / 10

A döntés tárgya:  Tájékoztató

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: ANAMENRA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Zalaegerszeg, 8900

 Kosztolányi Dezső tér 6. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 02308 / 18

A döntés tárgya:  Tájékoztató

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Arias International Kft., Budapest, 1051 Nádor u. 26. IV. em. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 02308 / 17

A döntés tárgya:  Tájékoztató

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Balázs Katalin, Dr. Balázs Katalin Ügyvédi Iroda, Budapest, 1051

 Nádor u. 26. IV. em. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 02327 / 8

A döntés tárgya:  Tájékoztató

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Ács Andrea, Győr, 9022 Bisinger sétány 2. II/3. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 02408 / 14

A döntés tárgya:  Tájékoztató

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Soós Ádám, dr. Soós Ádám Ügyvédi Iroda, Budapest, 1056 Március

 15. tér 1. 5. em. 826. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 02572 / 9

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Topor Erika, Budapest, 1165 Jókai u. 6. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 02616 / 17

A döntés tárgya:  Tájékoztató

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Kóródi Sándor, Debrecen, 4025 Bajcsy Zsilinszky u. 3-5. II/5. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 02625 / 8

A döntés tárgya:  Tájékoztató

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Dr. Baruch Gábor ügyvéd,Baruch Ügyvédi Iroda, Budapest, 1056

 Belgrád rakpart 18. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 02639 / 13

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  OWN-X Kft., Budapest, 1146 Szabó József u. 12. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 02648 / 8

A döntés tárgya:  Tájékoztató

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: AVA-PACK Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Győr, 9022

 Tarcsay Vilmos u. 28. (HU)
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A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 02651 / 12

A döntés tárgya:  Tájékoztató

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  FÉGARMY Kft., Budapest, 1095 Soroksári út 158. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 02678 / 10

A döntés tárgya:  Tájékoztató

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: SZATEV Fehérjefeldolgozó- Takarmánygyártó és Közszolgáltató

 Kft., Szikszó, 3800 Külterület 0155/3 hrsz. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 02711 / 25

A döntés tárgya:  Tájékoztató

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Balázs Katalin, Dr. Balázs Katalin Ügyvédi iroda, Budapest, 1051

 Nádor u. 26. IV. em. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 02760 / 9

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Gombár Zsolt, Zsolnay és Gombár Ügyvédi Iroda, Budapest, 1068

 Dózsa György út 94.II. 2. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 02772 / 9

A döntés tárgya:  Tájékoztató

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Vad-tár Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szarvas, 5540 Kossuth u.

 46. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 02807 / 10

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Czárán István, Czárán Ügyvédi Iroda, Budapest, 1392 Pf.: 263. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 02830 / 30

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Prédl Tamás, Pozsonyi & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest, 1013

 Pauler u. 6. IV. em. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 02846 / 9

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Bangha Dóra, Szeged, 6726 Marostői u. 26/A (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 02849 / 9

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  AQWIA Kft., Budapest, 1033 Szentendrei út 89-93. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 02883 / 9

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Kóródi Sándor, Debrecen, 4025 Bajcsy Zsilinszky u. 3-5. II/5. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 02892 / 8

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Stahl Judit, Budapest, 1276 Pf. 118. (HU)
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A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 02912 / 7

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Széles László, Széles Ügyvédi Iroda, Budapest, 1112 Hegyalja út

 110. fszt. 2. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 02951 / 11

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Textil 2000 Kft., Győr, 9027 Bútorgyár u. 1/B. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 02951 / 12

A döntés tárgya:  Tájékoztató

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Textil 2000 Kft., Győr, 9027 Bútorgyár u. 1/B. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 03014 / 7

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Közmű Unió Kft., Balatonfüred, 8230 Zákonyi Ferenc utca 2. I. em.

 6. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 03028 / 11

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Horváth Zoltán Levente ügyvéd, Budapest, 1023 Ürömi u. 43. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 03037 / 20

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Solymár Károly, Berényi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest, 1074

 Dohány u. 14. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 03046 / 7

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Tokár Ferencné, Gyula, 5700 Munkácsy u. 13. a (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 03049 / 21

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Csabai Virginia ügyvéd, Budapest, 1024 Ady Endre utca 19. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 03054 / 7

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Dr. Gurin Éva Ügyvédi Iroda, Budapest, 1027 Bem rakpart 43. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 03086 / 8

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Pozderka Gábor ügyvéd, Pozderka Ügyvédi Iroda, Budapest, 1021

 Kálmán Imre u. 21. I/12. (HU)

Profetico-IT Korlátolt Felelősségű Társaság, Csomád, 2161

 Verebeshegy utca 13 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 03092 / 16

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Szentiványi Ildikó, Dr. Szentiványi Ügyvédi Iroda, Budapest, 1012

 Várfok u. 13. (HU)
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A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 03093 / 17

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Szentiványi Ildikó, Dr. Szentiványi Ügyvédi Iroda, Budapest, 1012

 Várfok u. 13. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 03094 / 16

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Szentiványi Ildikó, Dr. Szentiványi Ügyvédi Iroda, Budapest, 1012

 Várfok u. 13. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 03095 / 7

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Hajdúszoboszlói Vendéglátók Egyesülete, Hajdúszoboszló, 4200

 Daru zug 1/A. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 03112 / 13

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Dr. Horváth Zoltán Levente, Budapest, 1023 Ürömi u. 43. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 03113 / 12

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Dr.Horváth Zoltán Levente, Budapest, 1023 Ürömi u.43. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 03124 / 12

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Török Péter, Budapest, 1139 Hollán Ernő u. 9. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 03128 / 37

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Bolevácz Éva, Bolevácz és Vörös Ügyvédi Iroda, Budapest, 1065

 Bajcsy-Zsilinszky út 19/B. II/3. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 15 03604 / 33

A döntés tárgya:  Védjegy lajstromozása felszólalás esetén

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Szabó Patrik Ügyvédi Iroda, Budapest, 1073 Erzsébet krt. 36. II/22.

 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 16 02782 / 8

A döntés tárgya:  Képviselet megszűnésének tudomásulvétele

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Berkényi Szabina, Budapest, 1139 Lomb u. 23-27. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 17 01972 / 16

A döntés tárgya:  Jogutódlás tudomásulvétele

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Kozma Dávid LL.M., Budapest, 1134 Róbert Károly krt. 70-74.

 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 18 01088 / 17

A döntés tárgya:  Képviselet megszűnésének tudomásulvétele

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Végel Tamás Egyéni Cég, Csővár, 2615 Madách u. 1. (HU)
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A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 21 01624 / 8

A döntés tárgya:  Felhívás hiánypótlásra

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  DNJ SAS, Montpellier, 34000 12B rue de Substantion (FR)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 21 01988 / 11

A döntés tárgya:  Védjegy lajstromozása

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Szabó Péter Tamás, Budapest, 1061 Vasvári Pál utca 3. I. em. 3.

 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 21 03868 / 5

A döntés tárgya:  Kutatási jelentés megküldése gyorsított eljárásban

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Komorowiczné Dr. Köves Judit, Budapest, 1037 Bécsi út 77-79.

 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 21 03868 / 4

A döntés tárgya:  Gyorsított eljárás lefolytatásának elrendelése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Komorowiczné Dr. Köves Judit, Budapest, 1037 Bécsi út 77-79.

 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 21 03879 / 8

A döntés tárgya:  Különleges gyorsított eljárás lefolytatásának elrendelése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Dr. Horváth Zoltán Gábor, Budapest, 1081 Szehér út 55/a (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 21 03879 / 9

A döntés tárgya:  Kutatási jelentés megküldése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Dr. Horváth Zoltán Gábor, Budapest, 1081 Szehér út 55/a (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 21 04342 / 4

A döntés tárgya:  Védjegybejelentés visszavontnak tekintése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Pongrácz Szabina, Budapest, 1121 Szent László út 135. fsz. 4. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 22 00509 / 5

A döntés tárgya:  Tájékoztató

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Péterné Molnár Gizella, Budapest, 1126 Királyhágó tér 8-9. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 92 00476 / 8

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Hídépítő Speciál Vízi- és Robbantási Munkák Kft., Budapest, 1225

 Dunapart u. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 92 04052 / 14

A döntés tárgya:  Tájékoztató

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Haas és Czjzek Porcelán-, Üveg- és Díszműárú Kereskedelmi Kft.,

 Budapest, 1065 Bajcsy-Zsilinszky út 23. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: P 20 00035 / 10

A döntés tárgya:  Lemondásnak tekintés ideiglenes szabadalmi oltalomról

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Farkas György Géza, Budapest, 1068 Király utca 98/A. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: P 22 00020 / 6

A döntés tárgya: Írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentés
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 megküldése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Dwornik Marek, Budapest, 1139 Üteg u. 11/a (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: U 15 00123 / 15

A döntés tárgya:  Használati mintaoltalom megszűnése díjfizetés elmulasztása miatt

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Tempoil HR and Logistics Kft., Budapest, 1081 Bezerédi u. 19.

 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: U 21 00170 / 5

A döntés tárgya:  Felhívás hiánypótlásra és nyilatkozattételre

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Balog Tamás, Budapest, 1048 Megyeri út 203. (HU)

A rovat 102 darab közlést tartalmaz. 
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