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Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban
( 111 ) 237.499
( 151 ) 2022.04.14.
( 210 ) M 22 00213
( 220 ) 2022.01.24.
( 732 ) Truck Race Promotion Rendezvényszervező Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Jákó & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25
41

Fejre való sálak, fejkendők; lábbelik (1); lábbelik (2); ruházati cikkek; sapkák.
E-sport szolgáltatások; podcastek gyártása; sportrendezvények szervezése és lebonyolítása; sportversenyek

rendezése.
( 111 ) 237.520
( 151 ) 2022.04.14.
( 210 ) M 22 00588
( 220 ) 2022.02.28.
( 732 ) SZIN Nonprofit Kft., Budapest (HU)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 38

Személyhívó szolgáltatások.

( 111 ) 237.539
( 151 ) 2022.04.14.
( 210 ) M 22 00624
( 220 ) 2022.03.03.
( 732 ) 4iG Nyrt., Budapest (HU)
( 740 ) Bohus Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 9

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

optikai, súlymérő, mérő-, jelző-, észlelő, tesztelő, ellenőrző, életmentő és oktató berendezések és felszerelések;
elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló
készülékek és berendezések; hangok, képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, másolására vagy
feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök; rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres
digitális vagy analóg rögzítő és tároló média; szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; pénztárgépek,
számolóeszközök; számítógépek és számítógépes perifériák; búvárruhák, búvármaszkok, füldugók búvárok
számára, orrcsipeszek búvárok és úszók számára, kesztyűk búvárok számára, víz alatti úszáshoz használt
légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.
35

Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.

38

Távközlési szolgáltatások.

41

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
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Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;
számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 111 ) 237.542
( 151 ) 2022.04.14.
( 210 ) M 22 00504
( 220 ) 2022.02.19.
( 732 ) Leucz Károly, Balatonmáriafürdő (HU)
( 740 ) Bodó Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza
( 541 ) Czuel Mr. Leucz Károly-Czuel Szemáramlás-Eyeflow-Technik SCRAB in PELSO Art Production &
Disegn
( 511 ) 41

Csoportos szabadidős tevékenységek rendezése; képzőművészeti galériák; kulturális szolgáltatások;

kulturális események lebonyolítása; kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása; kulturális,
szórakoztatási és sportcélú rendezvényszervezés;kulturális tevékenységek; kulturális vagy oktatási célú
kiállítások szervezése és tartása; látogatókat vonzó látványosságok biztosítása kulturális célokra; látogatókat
vonzó látványosságok biztosítása szórakoztatási célokra; szórakoztatási, sport- éskulturális tevékenységek;
szórakoztatási, oktatási és képzési szolgáltatások; szórakoztató és kulturális rendezvények szervezése;
szórakoztató célú kiállítások szervezése és rendezése; vizuális szórakoztatás szervezése; kiállítási
szolgáltatásokszórakoztatási célokra; kiállítási szolgáltatások oktatási célokra; kiállítások megszervezése oktatási
célokra; kiállítások lebonyolítása szórakoztatási célokra; kiállítások rendezése oktatási célokra; kiállítások
szervezése oktatási célokra; oktatásicélú kiállításszervezés; szórakoztatási célú kiállítások lebonyolítása;
szórakoztatási célú kiállítások szervezése; szórakoztató célú kiállítások lebonyolítása; audio/vizuális bemutatók
készítése.
( 111 ) 237.543
( 151 ) 2022.04.14.
( 210 ) M 22 00505
( 220 ) 2022.02.19.
( 732 ) Nordest Pharma Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Bodó Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza
( 546 )

( 511 ) 5

A szervezetet nélkülözhetetlen vitaminokkal és nyomelemekkel tápláló készítmények; A-vitamin

készítmények; acaipor étrend-kiegészítők; albumin étrendkiegészítők; aktív szenet tartalmazó diétás kiegészítők;
albumintartalmú élelmiszerek gyógyászaticélokra; albumintartalmú készítmények gyógyászati célokra; alginát
étrendkiegészítők; aminosavakat tartalmazó étrend- és táplálékkiegészítők; antioxidáns kiegészítők; antioxidáns
táplálékkiegészítők; antioxidánsok; antioxidánsok diétás használatra;antioxidánsok gyógyászati alkalmazásra;
anyatej-helyettesítő tápszerek; ásványi élelmiszer-kiegészítők; ásványi étrend-kiegészítők; ásványi
táplálék-kiegészítők emberi fogyasztásra; ásványvíz-sók; asztma elleni tea; B-vitamin készítmények;
bébiételek;búza étrend-kiegészítők; búzacsíra étrend-kiegészítők; C-vitamin készítmények; chlorella
étrendkiegészítők; cinkpótló cukorkák; citromfű tea gyógyszerészeti célokra; csukamájolaj; csukamájolaj
cseppek; csukamájolaj kapszulák; cukor gyógyászati célokra;cukorbetegek számára kifejlesztett mesterséges
édesítőszerek; cukorpótlók cukorbetegeknek; D-vitamin készítmények; diabetikus kenyér gyógyászati
használatra; diasztáz gyógyászati célokra; diéta során használatos antioxidánsok; diétás anyagokcsecsemőknek;
diétás anyagok gyógyászati használatra; diétás cukor gyógyászati használatra; diétás cukorpótlók gyógyászati
alkalmazásra; diétás édesítőszerek gyógyászati célra; diétás édességek gyógyászati célokra; diétás élelmiszerek
gyógyászatihasználatra; diétás élelmiszerek klinikai tápláláshoz; diétás és táplálkozási készítmények; diétás ételek
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betegek számára; diétás ételek gyógyászati célokra; diétás ételkészítmények gyógyászati használatra; diétás

ételkiegészítők; diétás italokgyógyászati 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; élelmiszert helyettesítő porok; élesztő tartalmú
étrend-kiegészítők; enzimeket tartalmazó antioxidánsok; ételek cukorbetegeknek; ételek orvosilag
korlátozottdiétákhoz; étkezést helyettesítő, táplálékkiegésztő, energianövelő szeletek; étrend- és
táplálékkiegészítők; étrend-kiegészítő enzimek; étrend-kiegészítő italkeverékek; étrend-kiegészítő italpor
keverékek; étrend-kiegészítők a fizikai állapot ésállóképesség javítására; étrend-kiegészítők állatok számára;
étrend-kiegészítők emberek és állatok részére; étrend-kiegészítők házi kedvencek számára porított italkeverékek
formájában; étrend-kiegészítők kozmetikai hatással; étrend-kiegészítőkpecsétviaszgomba-spóraporból;
étrend-kiegészítők porformában; étrend-kiegészítők sportolók számára; étrendkiegészítő italok; étrendkiegészítők
csecsemőknek; étrendkiegészítők gyógyászati célokra; étrendkiegészítőként használható
gyógyélelmiszerek;étvágycsökkentők; étvágycsökkentők orvosi, gyógyászati használatra; fakéreg gyógyhatású
tápanyagként történő felhasználásra; étvágystimuláló, -serkentő készítmények; fakéreg kivonat gyógyhatású
tápanyagként történő felhasználásra; fehérjekiegészítőturmixok; fenyőpollen étrend-kiegészítők; fogyasztó
kapszulák; fogyasztó tabletták; fogyasztó tea orvosi használatra; főként cinket tartalmazó tápanyag-kiegészítők;
főként kalciumot tartalmazó tápanyag-kiegészítők; főként magnéziumot tartalmazótápanyag-kiegészítők; főként
vasat tartalmazó tápanyag-kiegészítők; főleg ásványi anyagokból készült egészségügyi táplálékkiegészítők; főleg
vitaminokból készült egészségügyi táplálékkiegészítők; folsavat tartalmazó étrend-kiegészítők;
folyékonyétrend-kiegészítők; folyékony táplálékkiegészítők; folyékony gyógynövényes táplálék-kiegészítők;
folyékony vitaminkiegészítők; gabonafélék feldolgozásának melléktermékei, dietetikai vagy gyógyászati célokra;
ginzengből készült élelmiszertermékekgyógyászati célokra; ginzenget tartalmazó, egészségtámogató
táplálékkiegészítők; glükóz élelmiszeradalékként, gyógyászati célokra; glükóz étrend-kiegészítők; gyógyászati
célokra adaptált italok; gombakivonatokat tartalmazó táplálék-kiegészítők;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 használatra kialakított csökkentett sótartalmú kenyér;
gyógyászati célú élelmiszer kiegészítők;gyógyhatású állateledel-kiegészítők; gyógyhatású ételkészítmények
embereknek; gyógyhatású készítmények embereknek; gyógyhatású teák; gyógynövény-kiegészítők speciális
étrendet igénylő személyeknek; gyógynövényekből kinyert antioxidánsok; gyógynövényiforrásokból származó
antioxidánsok; gyógyszeres kiegészítők állati eledelhez; gyógyszeres táplálékkiegészítők;
gyógytápanyag-készítmények terápiás vagy gyógyászati használatra; gyógyteák; halolaj gyógyászati célokra;
hordozó anyagok ételkiegészítőkfelszívódását segítő tablettabevonatok formájában; hordozóanyagok oldódó
fóliák formájában az ételkiegészítők felszívódásának az elősegítésére; humán étrendkiegészítők; ír moha
gyógyászati használatra; kalciummal dúsított cukorka; kazeinétrendkiegészítők; keményítő diétás felhasználásra;
kenyér termékek cukorbetegeknek; készítmények adalékanyagokként élelmiszerekhez, emberi fogyasztásra
[gyógyszeres]; klausztrofóbia kezelésére szolgáló természetes táplálék-kiegészítők; koenzim Q10tartalmú
étrend-kiegészítők; koleszterinszintet szabályozó étrend-kiegészítők; L-karnitin fogyókúrához; lecitin
étrend-kiegészítők; lenmagolaj étrend-kiegészítők; lenmag étrend-kiegészítők; lizin készítmények; lutein tartalmú
étrend-kiegészítők; méhpempőétrend-kiegészítők; méhpempő gyógyászati célokra; méhpollen gyógyhatású
tápanyagként történő felhasználásra; méhpollen táplálkozási kiegészítőként történő használatra; menta
gyógyszerészeti használatra; mesterséges tea [gyógyászati használatra]; mézbőlkinyert antioxidánsok; módosított
böjthöz használt diétás ételkiegészítők; multivitamin készítmények; multivitaminok; nem gyógyászati célú
étrendkiegészítők emberek számára; nem gyógyászati célú étrendkiegészítők emberi fogyasztásra; növényi
kiegészítők;őrölt lenmag rost étrend-kiegészítőként; nyomelemekből álló étrend- és táplálékkiegészítők; orvosi
célokra adaptált diétás italok csecsemők számára; parafarmakológiai készítményeket tartalmazó erősítő tápszerek,
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profilaktikusan vagy lábadozók részérealkalmazva; pezsgő vitamintabletták; pollen étrend-kiegészítők; porított

fehérje étrend kiegészítők; porított, gyümölcs ízesítésű étrend-kiegészítő italkeverékek; prebiotikus kiegészítők;
probiotikus kiegészítők; propolisz étrend-kiegészítők; proteinétrend-kiegészítők; protein táplálékkiegészítők
állatoknak; sörélesztő étrend-kiegészítő formájában; szója izoflavon étrend-kiegészítők; szójafehérje
étrend-kiegészítők; tápanyag-adalékok állatoknak szánt élelmiszerekhez, gyógyászati célokra;táplálékkiegészítők;
táplálékkiegészítők különleges diétát igénylő személyek részére; táplálékkiegészítők nem gyógyászati
használatra; táplálkozási kiegészítők; tápláló italkeverék étkezés helyettesítőjeként való használatra; tejcukor;
tejsavófehérjeétrendkiegészítők; terhességi vitaminok; vegyes vitaminkészítmények; vitamin cseppek; vitamin és
ásványi anyag kiegészítők; vitamin- és ásványianyag-készítmények; vitamin italok; vitamin kiegészítők; vitamin
kiegészítők vesedialízishez;vitaminkészítmények; vitaminkészítmények ételkiegészítők formájában; vitaminnal
dúsított italok gyógyászati célokra; vitaminnal dúsított kenyér terápiás célokra; vitaminok és
vitamin-készítmények; vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők; vitaminosgumicukorkák; vitaminpótló
tapaszok; vitamintabletták; vörös ginzengből készült élelmiszertermékek gyógyászati célokra; vörös ginzenget
tartalmazó, egészségtámogató táplálékkiegészítők; zsírbontó faktort tartalmazó készítmények.
( 111 ) 237.544
( 151 ) 2022.04.14.
( 210 ) M 22 00741
( 220 ) 2022.03.18.
( 732 ) Major League Soccer, L.L.C., New York (US)
( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 25

Ruházat, nevezetesen felsők, alsók, fejfedők, izzadsággátló ruhák, dzsekik, kapucnis pulóverek, sálak,

kesztyűk, zoknik, fejpántok, csuklópántok ruházatként, poncsók, nem papírból készült előkék, csecsemőruházat,
hálóruhák, nappali ruházat, lábbelik,fülvédők, fürdőnadrágok, fehérneműk, lábszárvédők.
41

Szórakoztatási szolgáltatások, nevezetesen stadionban rendezett élő futballmérkőzések, valamint televízión

és rádión keresztül, valamint az interneten keresztül történő futballmeccs-közvetítések; szórakoztatás biztosítása
futballjátékokból származó, nemletölthető előre rögzített filmklipek formájában; tájékoztatás nyújtása a futball
területén; rajongói klub szolgáltatások.
( 111 ) 237.568
( 151 ) 2022.04.14.
( 210 ) M 22 00693
( 220 ) 2022.03.10.
( 732 ) Satumbo Edimarf Jaka Jamba, Budapest (HU)
( 541 ) Uajiza
( 511 ) 41
42

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző

és kutat szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
( 111 ) 237.569
( 151 ) 2022.04.14.
( 210 ) M 22 00032
( 220 ) 2022.01.06.
( 732 ) Seqomics Biotechnológia Kft., Mórahalom (HU)
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( 546 )
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Analitikai reagensek [orvosi célokra]; analizátorokkal használt reagensek [orvosi célokra]; biológiai

diagnosztikai reagensek gyógyászati célra; biológiai reagensek gyógyászati célokra; diagnosztikai anyagok orvosi
célokra; diagnosztikai kémiai reagensekorvosi, gyógyászati használatra; diagnosztikai készítmények gyógyászati
használatra; diagnosztikai készítmények gyógyászati vagy állatgyógyászati alkalmazásra; diagnosztikai
készítmények; diagnosztikai reagensek orvosi, gyógyászati használatra;DNS-elemzéshez használt vegyi
készítmények [orvosi]; immunvizsgálati reagensek gyógyászati használatra; in vitro diagnosztikai készítmények
gyógyászati célokra; klinikai diagnosztikai reagensek; reagensek analitikai célokra [orvosi használatra];reagensek
in vitro laboratóriumi használatra [gyógyászati célokra]; reagensek orvosi diagnózishoz; reagenseket tartalmazó
genetikai tesztek gyógyászati célra.
( 111 ) 237.570
( 151 ) 2022.04.14.
( 210 ) M 22 00694
( 220 ) 2022.03.10.
( 732 ) Satumbo Edimarf Jaka Jamba, Budapest (HU)
( 546 )

( 511 ) 41
42

Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari elemző

és kutat szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
A rovat 9 darab közlést tartalmaz.
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