
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  232.724

 ( 151 )  2022.03.25.

 ( 210 )  M 20 00587

 ( 220 )  2020.02.25.

 ( 732 )  Utazó Planetárium Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Mesél az ég, karnyújtásnyira az Univerzum!

 ( 511 )  35    Előadások, prezentációk rendezése kereskedelmi célokra; előadások, prezentációk szervezése reklámozási

 célokra; előadások, prezentációk szervezése kereskedelmi célokra.

 41    Élő előadások szervezése és bemutatása; élő szórakoztató előadások bemutatása; előadások szervezése és

lebonyolítása; képzési célú előadások szervezése és lebonyolítása; oktatási célú előadások szervezése és

 lebonyolítása.

 ( 111 )  236.300

 ( 151 )  2022.03.24.

 ( 210 )  M 21 00273

 ( 220 )  2021.01.26.

 ( 732 )  Szabó Miklós, Mórichida (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Marhahús termékek.

 ( 111 )  236.303

 ( 151 )  2022.03.24.

 ( 210 )  M 21 01418

 ( 220 )  2021.04.06.

 ( 732 )  Fishing Home Kft., Pápa (HU)

 TITAN 33 Szolgáltató Kft., Szolnok (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Vadászathoz szánt overallok; vadászcsizmák; vadászcsizmákhoz kialakított zsákok; vadászdzsekik;

vadászmellények; vadásznadrágok; vadászpólók; túracipők; túranadrágok; túrabakancsok; hegymászó bakancsok

[túrabakancsok]; szabadidős ruházat; szabadidős nadrágok; szabadidőfelsők, melegítőfelsők; szabadidő

együttesek [ruházat]; terepszínű kesztyűk; terepszínű dzsekik; terepszínű mellények; terepszínű ingek; terepszínű

nadrágok; fejfedők [kalapáruk]; napellenzők [fejfedők]; fejfedők vadászathoz; ruházat, lábbelik és fejfedők

 részei.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kis-, nagy-, és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: vadászathoz

szánt overallok; vadászcsizmák; vadászcsizmákhoz kialakított zsákok; vadászdzsekik; vadászmellények;

vadásznadrágok; vadászpólók; túracipők; túranadrágok; túrabakancsok; hegymászó bakancsok[túrabakancsok];

szabadidős ruházat; szabadidős nadrágok; szabadidőfelsők, melegítőfelsők; szabadidő együttesek [ruházat];

terepszínű kesztyűk; terepszínű dzsekik; terepszínű mellények; terepszínű ingek; terepszínű nadrágok; fejfedők

 [kalapáruk]; napellenzök [fejfedők]; fejfedők vadászathoz; ruházat, lábbelik és fejfedők részei.
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 ( 111 )  236.372

 ( 151 )  2022.03.24.

 ( 210 )  M 21 01597

 ( 220 )  2021.04.20.

 ( 732 )  Heppy Chef Kft., Bag (HU)

 ( 740 )  Kiss János József, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Bundás burgonyaszeletek; bundás virsli; burgonya-alapú gombócok; fagyasztott gyümölcsök; fagyasztva

szárított hús; fagyasztva szárított zöldségek; feldolgozott zöldségek; gyümölcsalapú koncentrátum főzéshez;

gyümölcsök, tartósított; leveskészítmények; padlizsánkrém; paradicsomlé főzéshez; paradicsompüré;

 savanyúságok; szárított zöldségek; zöldségalapú koncentrátum főzéshez; zöldségek, tartósított.

 30    Fagyasztva szárított ételek, főösszetevőként rizzsel; fagyasztva szárított ételek, főösszetevőként tésztával;

húsos piték; lepények; lisztalapú gombócok; lisztből készült tészták; metélttészta-alapú készételek; metélt tészta,

nudli, galuska; nyers tészták; pizza; snack ételek (gabona alapú -); spagetti; süteményekhez való tészta;

 süteménytészta; szendvicsek.

 ( 111 )  236.822

 ( 151 )  2022.03.25.

 ( 210 )  M 21 02648

 ( 220 )  2021.07.05.

 ( 732 )  Interhealth Slovakia sro., Komárno (SK)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 541 )  Liposol

 ( 511 ) 5    Étrend-kiegészítők emberek számára; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás

 élelmiszerek és anyagok gyógyászati használatra.

 ( 111 )  236.823

 ( 151 )  2022.03.25.

 ( 210 )  M 21 02647

 ( 220 )  2021.07.05.

 ( 732 )  Interhealth Slovakia sro., Komárno (SK)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

 ( 541 )  Vitality Mushroom

 ( 511 ) 5    Étrend-kiegészítők emberek számára; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás

 élelmiszerek és anyagok gyógyászati használatra.

 ( 111 )  236.824

 ( 151 )  2022.03.24.

 ( 210 )  M 21 02639

 ( 220 )  2021.07.05.

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

 ( 541 )  JUZINETTE

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  236.826

 ( 151 )  2022.03.25.

 ( 210 )  M 21 02475
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 ( 220 )  2021.06.22.

 ( 732 )  Hankook Tire & Technology Co., Ltd., Seongnam-si, Gyeonggi-do (KR)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  12    Gépjárműkerekek; kerékpárkerekek; gumiabroncsok tokjai; porvédők abroncsokhoz; motorkerékpár

kerekek; öntapadó gumifoltok belső gumi javításához; belső gumik kerékpárokhoz; belső gumik

motorkerékpárokhoz; belső gumik gumiabroncsokhoz; belső gumik járművek kerekeihez; belső gumik

járműkerekekhez; poggyásztartó hálók járművekhez; gumiabroncsok; javítókészlet belső gumikhoz; abroncs

karimák gépjárműkerekekhez; kerékpárülés-huzatok; motorkerékpár-üléshuzatok; biztonsági övek

járműülésekhez; fékfogasívek járművekhez; felfüggesztéses lengéscsillapítók járművekhez; síléctartók

gépkocsikhoz; abroncsszegek; csapszegek abroncsokhoz; abroncsok járműkerekekhez; tömör abroncsok

járműkerekekhez; gumiabroncsok futófelületek újrafutózáshoz; futófelületek járművekhez (lánctalpas);

futófelületek járművekhez (traktor típusú); tömlő nélküli kerekek kerékpárokhoz; tömlő nélküli kerekek

 motorkerékpárokhoz; szelepek gépjármű gumiabroncsokhoz; jármű gumiabroncsok.

 ( 111 )  236.828

 ( 151 )  2022.03.25.

 ( 210 )  M 21 02637

 ( 220 )  2021.07.03.

 ( 732 )  Gorzsás Imre, Hévíz (HU)

 ( 541 )  Hévíz Springs

 ( 511 )   43    Szállodák, szállók, panziók, üdülő és turista szálláshelyek.

 ( 111 )  236.830

 ( 151 )  2022.03.25.

 ( 210 )  M 21 02461

 ( 220 )  2021.06.21.

 ( 732 )  Horváth-Varga Lóránt, Csongrád (HU)

 ( 740 )  My Jet Now Kft., Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 7    Konyhai gépek, elektromos; mosogatógépek háztartási célokra; konyhai robotgépek; elektronikus konyhai

 darálók; mixerek [gépek].

 11    Szaniterek és fürdőszobai szerelvények és vízvezeték tartozékok; konyhai mosogatók; fürdőszobai

mosdókagylók; csapok, csaptelepek; fürdőszobai csapok; fürdőszobai vízvezeték szerelvények; toalettek [WC-k];

fürdőkádak; zuhanyfülkék; gáztűzhelyek; villanytűzhelyek [háztartási célokra]; elektromágneses indukciós

főzőlapok [háztartási célokra]; háztartási sütők; mikrohullámú sütők; vízforralók; elektromos kávéfőzők;

háztartási hűtőgépek, hűtőszekrények; levegőtisztító készülékek; elektromos párásítók; párátlanítók háztartási

 használatra.

 ( 111 )  236.834

 ( 151 )  2022.03.25.

 ( 210 )  M 21 02474

 ( 220 )  2021.06.22.

 ( 732 )  Hankook Tire & Technology Co., Ltd., Seongnam-si, Gyeonggi-do (KR)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  12    Gépjárműkerekek; kerékpárkerekek; gumiabroncsok tokjai; porvédők abroncsokhoz; motorkerékpár

kerekek; öntapadó gumifoltok belső gumi javításához; belső gumik kerékpárokhoz; belső gumik

motorkerékpárokhoz; belső gumik gumiabroncsokhoz; belső gumik járművek kerekeihez; belső gumik
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járműkerekekhez; poggyásztartó hálók járművekhez; gumiabroncsok; javítókészlet belső gumikhoz; abroncs

karimák gépjárműkerekekhez; kerékpárülés-huzatok; motorkerékpár-üléshuzatok; biztonsági övek

járműülésekhez; fékfogasívek járművekhez; felfüggesztéses lengéscsillapítók járművekhez; síléctartók

gépkocsikhoz; abroncsszegek; csapszegek abroncsokhoz; abroncsok járműkerekekhez; tömör abroncsok

járműkerekekhez; gumiabroncsok futófelületek újrafutózáshoz; futófelületek járművekhez (lánctalpas);

futófelületek járművekhez (traktor típusú); tömlő nélküli kerekek kerékpárokhoz; tömlő nélküli kerekek

 motorkerékpárokhoz; szelepek gépjármű gumiabroncsokhoz; jármű gumiabroncsok.

 ( 111 )  236.850

 ( 151 )  2022.01.11.

 ( 210 )  M 21 01442

 ( 220 )  2021.04.06.

 ( 732 )  NovaSyl Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  19    Kerámia burkolólapok beltéri falakhoz; kerámia burkolólapok beltéri padlókhoz; kerámia falicsempék;

kerámia padlólapok; kültéri kerámia burkolólapok; mázas kerámia falicsempék; mázas kerámia padlólapok;

mázas kerámiacsempe; mozaikcsempék; mozaik padlóburkoló lapok; porcelán csempék; stukkó csempék; tűzálló

 csempék; tűzálló kerámia munkadarabok.

 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; agyag, cserép mellszobrok; agyag, cserép sütőtálak; agyag padlóvázák; agyag

virágcserepek; agyagbögrék; agyagedények; borkiöntők; cserép bögrék, csészék; cserép dísztáblák; cserép

padlóvázák; cserép virágtartók; cserépből, agyagból készült mellszobrok; cserépből készült 3D-s fali

műalkotások; cserépből készült bögrék; cserépből készült csészék; cserépből készült műtárgyak; cserépből

készült szobrok; cserépből készült szobrocskák; cserépdobozok, agyagdobozok; cserépedények; cserépkorsók;

cserépszobrocskák; cserépszobrok; cseréptálak; dísztárgyak kerámiából; dísztárgyak [szobrok] porcelánból;

faldekorációk porcelánból; faldekorációk terrakottából; fazekasáru [kaspók, cserepek]; fazekasáruk; fazékfedők;

fazékfedőtartók; finomporcelánból készült mellszobrok; főzőeszközök, nem elektromos; hőszigetelt háztartási

cserépedények; hőszigetelt háztartási porcelánedények; kerámia dísztáblák; kerámia kávéskészletek; kerámia

perselyek; kerámia terítékek; kerámiaanyagokból készült bögrék; kerámiabögrék, csészék; kerámiából készült

3D-s fali műalkotások; kerámiából készült szobrocskák; kerámiadíszek; kerámiadobozok; kerámiafigurák;

kerámiák háztartási használatra; kerámiák konyhai használatra; kerámiahuzatok zsebkendős dobozokra;

mellszobrok porcelánból, kerámiából, agyagból, terrakottából vagy üvegből; mellszobrok porcelánból,

terrakottából vagy üvegből; mosdótálak, mosdók; művészeti tárgyak porcelánból, terrakottából vagy üvegből;

műtárgyak porcelánból, kerámiából, agyagból vagy üvegből; műtárgyak porcelánból, kerámiából, agyagból,

terrakottából vagy üvegből; műtárgyak agyagból; nem elektromos főzőedények [kukták]; porcelán; porcelán

bögrék; porcelán díszcserepek; porcelán dísztáblák; porcelán dísztárgyak; porcelán dobozok; porcelán

emléktáblák; porcelán kávéskészletek; porcelán mellszobrok; porcelán műtárgyak; porcelán poháralátétek,

csészealjak; porcelán tálcák; porcelán tojások; porcelán tortadíszek; porcelán virágtartók; porcelánáruk díszítő

célokra; porcelánból, kerámiából, agyagból, terrakottából vagy üvegből készült szobrok; porcelánból készült 3D-s
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fali műalkotások; porcelánból készült bögrék; porcelánból készült díszes figurák; porcelánból készült díszes

szobrocskák; porcelánból készült díszes modellek; porcelánból készült díszszobrok; porcelánból készült

információs táblák; porcelánból készült mellszobrok; porcelánból készült sütőtálak; porcelánból készült

szobrocskák; porcelándíszek; porcelándobozok; porcelánok; porcelánszobrok; sütőben használható edények;

sütőben és tálaláshoz is használható edények; süteményformák, nem fémből; sütőeszközök; sütőtálak;

szappantartók; szobrok [dísztárgyak] porcelánból; szobrok, kisplasztikák, dísztáblák és művészeti alkotások

porcelánból, terrakottából; vagy üvegből, amelyek ebbe az osztályba tartoznak; szobrok porcelánból, kerámiából,

agyagból vagy üvegből; szobrok porcelánból; szobrocskák agyagból; szobrocskák égetett agyagból; szobrocskák

porcelánból; tálalóedények; tálaló tányérok; tang-korból származó szancaj (háromszínű mázzal bevont

keménycseréptárgyak); terrakotta szobrocskák; terrakotta szobrok; terrakottából készült 3D-s fali műalkotások;

terrakottából készült mellszobrok; terrakottából készült szobrok; terrakottából készült szobrocskák;

terrakottaszobrok; tűzálló edények; tűzálló edényáru [nem játékok]; tűzálló tálak, lábasok [edények];

virágcserepek; virágcserép tartók; virágállványok; virágcserepek porcelánból; váza alakú urnák; vázák; vázák,

 nem nemesfémből; virágtartók.

 ( 111 )  236.918

 ( 151 )  2022.01.17.

 ( 210 )  M 20 00322

 ( 220 )  2020.02.03.

 ( 732 )  SWEET-LINE -98 Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Zajdó Zsolt Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

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

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

 olajok és zsírok.

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

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

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

 szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].

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

 más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

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

 ( 111 )  236.973

 ( 151 )  2022.01.25.

 ( 210 )  M 20 02754

 ( 220 )  2020.09.16.

 ( 732 )  Zsolnay Porcelánmanufaktúra Zrt., Pécs (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   14    Ékszerek.

  18    Bőr és bőrutánzatok, és az ebből készült termékek; utazótáskák, bőröndök, tárcák és más hordozóeszközök.

  21    Porcelán- és fajansz áruk.

  25    Ruházati cikkek, fejfedők.

  30    Kávé; csokoládé.

  32    Sörök.

  33    Alkohol tartalmú italok.

 ( 111 )  237.109

 ( 151 )  2022.04.07.

 ( 210 )  M 21 01330

 ( 220 )  2021.03.27.

 ( 732 )  Dr. Horváth Sándor, Gyomaendrőd (HU)

 Agoston Gabriela, Sopron (HU)

 ( 541 )  LIGNA

 ( 511 )  37    Elektromos berendezések üzembehelyezése és javítása; gépek üzembehelyezése, karbantartása és javítása;

 késélezés.

  44    Mezőgazdasági, vízgazdálkodási, kertészeti és erdőgazdasági szolgáltatások.

 ( 111 )  237.110

 ( 151 )  2022.02.01.

 ( 210 )  M 21 01334

 ( 220 )  2021.03.29.

 ( 732 )  ECON Consulting Kft., Debrecen (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  42    Víz alatti kutatás, feltárás; honlap-alapú adatindexek létrehozása és tervezése harmadik fél számára

 [információtechnológiai szolgáltatások].

 ( 111 )  237.156

 ( 151 )  2022.03.16.

 ( 210 )  M 21 02207

 ( 220 )  2021.06.03.

 ( 732 )  Sütő Olivér, Budapest (HU)

 ( 740 )  BRAND WAY & COMPASS Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; termékbemutatók és kiállítások szervezése és lebonyolítása; reklám- és

marketingtevékenységek; árusító standok bérbeadása; célzott marketingtevékenységek; divatbemutatók

szervezése promóciós célokból; import- és exportügynökségek működtetése; kereskedelmi információ és

tanácsadás fogyasztóknak; online hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; outsourcing szolgáltatások;
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kereskedelmi és szolgáltatói üzletek, boltok, áruházak üzemeltetése; üzlethelyiségek bérbeadása; női-, férfi-,

gyerek- és babaruhák-, kendők-, kabátok-, harisnyák-, zoknik-, blúzok-, ingek-, pólók-, mellények-, kosztümök-,

öltönyök-, nyakkendők-, kesztyűk-, pulóverek-, ruházati kiegészítők-, női-, férfi- gyerek alsóneműk ruházati

termékek online kereskedelme; cipők, szandálok, sportcipők, lábbelik, gyógy- és normál papucsok online

 kereskedelme; kalapok és táskák online kereskedelme; fürdőruhák és sportruházat online kereskedelme.

 39    Raktárak bérbeadása; áruk csomagolása és kiszállítása; fuvarozás, áruszállítás; szállítási, logisztikai

 szolgáltatások; futárszolgálató szolgáltatási tevékenységek.

  41    Kulturális- és sportrendezvények megszervezése és lebonyolítása.

 ( 111 )  237.179

 ( 151 )  2022.03.16.

 ( 210 )  M 21 02717

 ( 220 )  2021.07.11.

 ( 732 )  Monofaktura Kft., Kecskemét (HU)

 ( 541 )  KALAND AZ ÉLET

 ( 511 )   30    Csokoládé.

  32    Sörök; alkoholmentes italok.

 ( 111 )  237.180

 ( 151 )  2022.03.16.

 ( 210 )  M 21 02718

 ( 220 )  2021.07.11.

 ( 732 )  Monofaktura Kft., Kecskemét (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Csokoládé.

  32    Sörök; alkoholmentes italok.

 ( 111 )  237.219

 ( 151 )  2022.02.14.

 ( 210 )  M 20 03499

 ( 220 )  2020.11.17.

 ( 732 )  WhiskyNet Kft., Szentendre (HU)

 ( 740 )  PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír és karton; könyvkötészeti anyagok; papíráruk és irodaszerek, bútorok kivételével; papíripari vagy

 háztartási ragasztóanyagok; tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz.

  33    Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

 ( 111 )  237.247
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 ( 151 )  2022.02.22.

 ( 210 )  M 20 02928

 ( 220 )  2020.10.01.

 ( 732 )  Novartis AG, Basel (CH)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  EXOTAFIN

 ( 511 )  5    Gyógyszerészeti termékek emberi használatra, nevezetesen terbinafin.

 ( 111 )  237.347

 ( 151 )  2022.03.03.

 ( 210 )  M 21 02775

 ( 220 )  2021.07.16.

 ( 732 )  Krisztin-Németh Eszter, Badacsonytomaj (HU)

 ( 740 )  S. Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  20    Bútorok; bútorelemek; asztalok [bútor]; bútoralkatrészek, bútorelemek [nem fémből]; munkalapok

 [bútorok]; munkalapok [bútorok részei].

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: bútorok, bútorelemek, asztalok [bútor], bútoralkatrészek, bútorelemek [nem fémből], munkalapok

 [bútorok], munkalapok [bútorok részei].

  40    Bútorok igény szerinti gyártása.

 ( 111 )  237.372

 ( 151 )  2022.03.31.

 ( 210 )  M 21 03103

 ( 220 )  2021.08.25.

 ( 732 )  Gajdi Katinka, Budapest (HU)

 Szentgyörgyi Ottó, Torony (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   28    Játékok és játékszerek; videojátékok.

  41    Nevelés; szórakoztatás.

 ( 111 )  237.388

 ( 151 )  2022.03.11.

 ( 210 )  M 21 02392

 ( 220 )  2021.06.16.

 ( 732 )  Drimál Tibor László, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Használtautó kereskedelem.
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 37    Gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; gépkocsik karbantartása és javítása; járműjavító

műhelyek; járműfényezés; járműjavítás; járművek karbantartása; járművek kenése; járművek rozsda elleni

 kezelése, autószerviz; gépjárművekhez kapcsolódó alkatrészek javítása, karbantartása.

  39    Gépjárműkölcsönzés.

 40    Gépjárművekhez kapcsolódó alkatrészek gyártása és összeszerelő szolgáltatások egyéni megrendelésre és az

 ehhez tartozó anyagok megmunkálása.

 ( 111 )  237.392

 ( 151 )  2022.03.30.

 ( 210 )  M 21 02021

 ( 220 )  2021.05.20.

 ( 732 )  Tóth Béla, Törökbálint (HU)

 Juhász Gábor, Budapest (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

 ( 541 )  ITINER FLEX

 ( 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 )  237.398

 ( 151 )  2022.03.18.

 ( 210 )  M 21 00673

 ( 220 )  2021.02.22.

 ( 732 )  Barabás Ádám, Nagytarcsa (HU)

 ( 740 )  Dr. Lugosi Krisztina, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők: dzsekik, felsőruházat, fodrász beterítőkendők; fürdőköpenyek,
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 fürdőköntösök, ingek, kabátok, kötények (ruházat), mellények, pólók, pulóverek.

  44    Szépségápolási szolgáltatások emberek részére: fodrászat, szépségszalonok.

 ( 111 )  237.400

 ( 151 )  2022.03.18.

 ( 210 )  M 21 03299

 ( 220 )  2020.07.23.

 ( 732 )  Alcon Inc., Fribourg (CH)

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

 ( 541 )  X-WAVE

 ( 511 )  10    Szemészeti orvosi és sebészeti műszerek és készülékek szemészeti sebészeti használatra; intraokuláris

 lencsék.

 ( 111 )  237.402

 ( 151 )  2022.03.18.

 ( 210 )  M 21 03097

 ( 220 )  2021.08.25.

 ( 732 )  dr. Lakatos Jenő Zoltán, Szeged (HU)

  

( 546 )

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

edzőtermi szolgáltatások; súlyzós edzéssel kapcsolatos edzőtermi szolgáltatások; teniszpályák üzemeltetése;

tenisztornák rendezése; squashpályák üzemeltetése; fitneszórák vezetése; fizikai erőnléti felmérési szolgáltatások

edzési célokra; sportlétesítmény üzemeltetése; squash oktatás; tenisz oktatás; tenisz versenyrendezés; squash

 versenyrendezés; edzőtermi szolgáltatások; edzőtermi órák.

 ( 111 )  237.403

 ( 151 )  2022.03.18.

 ( 210 )  M 21 02397

 ( 220 )  2021.06.16.

 ( 732 )  Szent Imre Öröksége Alapítvány, Kaposvár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Hangoskönyvek.

  16    Vallási témájú szakkönyvek, folyóiratok, könyvjelző, naptár, naptárak.

 35    Webáruházon keresztül történő kiadványok, művek, folyóiratok, naptárak, vallási témájú szakkönyvek

 kereskedelme.

 41    Nevelés; szakmai képzés, oktatás, kiadói és híradói, beszámolói szolgáltatások, illetve szövegek írása,

 "könyvkiadás", online kiadványok megjelenítése.

 ( 111 )  237.404

 ( 151 )  2022.03.18.
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 ( 210 )  M 21 03262

 ( 220 )  2021.09.13.

 ( 732 )  Soproni Akkreditált Vizsgaközpont, Sopron (HU)

  

( 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 lebonyolitása; 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.

  42    Kutatási és fejlesztési szolgáltatások; tudományos kutatás.

 ( 111 )  237.409

 ( 151 )  2022.03.19.

 ( 210 )  M 22 00392

 ( 220 )  2015.12.23.

 ( 732 )  Viewnext, S.A., Madrid (ES)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  38    Telekommunikáció; üzenetek és képek továbbítása számítógép segítségével; telekommunikációval

kapcsolatos tanácsadás; telekommunikációs eszközökhöz, informatikai adatbázisok kapcsolataihoz és internethez

való hozzáférés biztosítása; adatküldési és -fogadási szolgáltatások telekommunikációs eszközökön keresztül;

 telekommunikációkkal kapcsolatos információs és tanácsadási szolgáltatások; adatátviteli szolgáltatások.

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

elemzési és kutató szolgáltatások; számítógépes hardver és szoftver tervezése és fejlesztése; számítógépes

szoftver kidolgozása, installációja, karbantartása, korszerűsítése és kölcsönzése; számítógépekhez és

szoftverekhez kapcsolódó szaktanácsadás; számítógépes rendszerek tervezése; számítógépprogramok

sokszorosítása; számítógépes adathelyreállítás; számítógépes programszerkesztés; weboldal készítési és

karbantartási szolgáltatás; víruskereső szolgálat; számítógépprogramok létrehozása, tervezése, kidolgozása,

tökéletesítése és karbantartása; számítógépes szoftverek, rendszerek és hálózatok tervezésével és fejlesztésével

kapcsolatos tájékoztatás; hálózati rendszerek ellenőrzése, megfigyelése; elektronikus adatfeldolgozó rendszerek

tesztelése; elektronikus adatbiztonsági rendszerek tervezése és fejlesztése; a számítógépes rendszerek

hatékonyságáról és teljesítményéről végzett összehasonlító elemző tanulmányok; tanácsadási szolgáltatások

számítógép alapú információs rendszerekkel kapcsolatban; számítógépes rendszerintegrációs szolgáltatások;

számítógépes rendszerek monitorozása; számítógépes rendszerek és hálózatok konfigurációja; számítógépes

rendszerekkel kapcsolatos minőségellenőrzés; adatátviteli rendszerek fejlesztése; felhő alapú számítástechnikai

hálózat elérésére és használatára szolgáló operációs szoftverek bérbeadása; számítógépes biztonsággal és

informatikával kapcsolatos tanácsadás; adatbázisok tervezése és fejlesztése; számítógépes megvalósíthatósági

 tanulmányok.

 ( 111 )  237.410

 ( 151 )  2022.03.19.

 ( 210 )  M 21 03078
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 ( 220 )  2021.08.23.

 ( 732 )  Jakab Szilárd, Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. F. Fekete Zoltán, Szeged

 ( 541 )  Next House

 ( 511 )   36    Pénzügyi, monetáris és banki szolgáltatások, biztosítási szolgáltatások; ingatlanügyletek.

 ( 111 )  237.412

 ( 151 )  2022.03.19.

 ( 210 )  M 21 03240

 ( 220 )  2021.09.09.

 ( 732 )  NOVICO Kft., Arnót (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Kereskedelmi és reklámcélú kiállítások és vásárok szervezése.

 ( 111 )  237.419

 ( 151 )  2022.03.21.

 ( 210 )  M 21 02925

 ( 220 )  2021.08.02.

 ( 732 )  Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Gonda Gáspár, Budapest

 ( 541 )  Fehér Főnök

 ( 511 )  35    Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok

frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; árösszehasonlító

szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és

szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; célzott marketing; divatbemutatók szervezése

promóciós célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel

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

hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; információk számítógépes

adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi és üzleti

kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás];

kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók

tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások;

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;
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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    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    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;
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videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; videoszerkesztési szolgáltatások

eseményekhez; világítástechnikai szolgáltatások eseményekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak

 vagy televíziós stúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.

 ( 111 )  237.432

 ( 151 )  2022.03.22.

 ( 210 )  M 20 03151

 ( 220 )  2020.10.20.

 ( 732 )  Miskolczi Dávid, Mohács (HU)

 ( 541 )  Böllérshop

 ( 511 )  35    Webshopon keresztül történő értékesítés az alábbi áruk vonatkozásában: természetes belek, műbelek, kések,

 lánckesztyűk, fenőacélok, fűszerek és fűszerkeverékek, húsfeldolgozás kellékei és berendezései.

 ( 111 )  237.433

 ( 151 )  2022.03.22.

 ( 210 )  M 21 01680

 ( 220 )  2021.04.26.

 ( 732 )  Kovács Zoltán, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport és kulturális tevékenységek; oktatás, különösen nyelvoktatás;

könyv, tankönyv és nyelvkönyv kiadás; CD, CD-ROM, DVD kiadása; elektronikus könyvek és folyóiratok

kiadása; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; tanfolyamok, szemináriumok rendezése és szervezése;

konferenciák szervezése és lebonyolítása; szakmai képző, fordító szolgáltatások; oktatási tárgyú információk

 nyújtása.

 ( 111 )  237.434

 ( 151 )  2022.03.22.

 ( 210 )  M 21 03028

 ( 220 )  2021.08.16.

 ( 732 )  Kürthy Johanna, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Grafikák, festmények.

 ( 111 )  237.435

 ( 151 )  2022.03.22.

 ( 210 )  M 21 01793

 ( 220 )  2021.05.04.

 ( 732 )  Gorgolis Societe Anonyme, Trikala (GR)

 ( 740 )  Lakatos, Köves és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  4    Kenőanyagok.

7    Utcatisztító gépek; útépítő gépek; földmunkagépek, bulldózerek; hóekék; motoralkatrészek; kipufogódobok,

hangtompítók; motorhengerek; önindítók, indítókapcsolók; gumitalpak/gumihevederek lánctalpakhoz;
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mezőgazdasági gépek; generátorok; vízpumpák, vízszivattyúk; motorok, nem szárazföldi járművekhez; külső

 motorok.

 12    Kerékpárok; szerkezeti részek, részegységek kerékpárokhoz; motorkerékpárok; gumiabroncsok,

 abroncsgumik.

 ( 111 )  237.436

 ( 151 )  2022.03.22.

 ( 210 )  M 21 02854

 ( 220 )  2021.07.23.

 ( 732 )  Róthweil Anna, Porva (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás.

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

 44    Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

 vagy állatok részére.

 ( 111 )  237.437

 ( 151 )  2022.03.22.

 ( 210 )  M 21 02856

 ( 220 )  2021.07.23.

 ( 732 )  Róthweil Anna, Porva (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás.

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

 44    Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

 vagy állatok részére.

 ( 111 )  237.438

 ( 151 )  2022.03.22.

 ( 210 )  M 21 02858

 ( 220 )  2021.07.23.

 ( 732 )  Balog Andrea Ágnes, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Állatápolási készítmények.

 5    Gyógyászati és állatgyógyászati készítmények és cikkek.

  21    Kefék és kefekészítő anyagok, állati szőr trimmelő.

 ( 111 )  237.439

 ( 151 )  2022.03.22.

 ( 210 )  M 21 02855

 ( 220 )  2021.07.23.

 ( 732 )  Róthweil Anna, Porva (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás.

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

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 7. szám, 2022.04.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M806



 44    Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

 vagy állatok részére.

 ( 111 )  237.440

 ( 151 )  2022.03.22.

 ( 210 )  M 21 01102

 ( 220 )  2021.03.11.

 ( 732 )  Bagi Péter, Buják (HU)

 ( 541 )  su3Doku

 ( 511 )  9    Letölthető szoftver alkalmazások; szoftverek és alkalmazások mobil eszközökhöz.

  28    Manipulatív logikai játékok; táblajátékok.

  42    Nem letölthető játékszoftverek biztosítása online.

 ( 111 )  237.441

 ( 151 )  2022.03.22.

 ( 210 )  M 21 03196

 ( 220 )  2021.09.07.

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

 ( 541 )  JUZIMETTE

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  237.442

 ( 151 )  2022.03.22.

 ( 210 )  M 21 01123

 ( 220 )  2021.03.15.

 ( 732 )  Cleanne Holding Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek; autósamponok; mosószerek

gépjárművekhez; szélvédő tisztító folyadékok; szélvédőtisztító folyadékok; tisztítószerek gépjárművekhez;

 járműsamponok.

 ( 111 )  237.443

 ( 151 )  2022.03.23.

 ( 210 )  M 21 03732

 ( 220 )  2015.04.23.

 ( 732 )  Match Group, LLC., Dallas, Texas (US)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  SWIPE

 ( 511 )   45    Társkereső szolgáltatások; internetalapú közösségi hálózatépítő, ismerkedési és társkereső szolgáltatások.

 ( 111 )  237.444

 ( 151 )  2022.03.23.

 ( 210 )  M 21 03576

 ( 220 )  2015.04.23.

 ( 732 )  Match Group, LLC., Dallas, Texas (US)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  SWIPE RIGHT
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 ( 511 )   45    Társkereső szolgáltatások; internetalapú közösségi hálózatépítő, ismerkedési és társkereső szolgáltatások.

 ( 111 )  237.445

 ( 151 )  2022.03.23.

 ( 210 )  M 21 01683

 ( 220 )  2021.04.26.

 ( 732 )  Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  33    Balaton/Balatoni eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő alkoholos borok; asztali borok;

desszertborok; édes borok; eredet-megjelöléssel védett borok; fehér habzóborok; fehérbor; habzó szőlőbor;

 habzóbor, pezsgő; természetes habzóborok; vörös habzóborok; pezsgős borok; rozé borok; szőlőbor; vörösbor.

 35    Audio-vizuális bemutatók készítése reklámcélokra; elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztüli,

online reklámozási szolgáltatások; hirdetés és reklámozás; népszerű- és szaksajtóban történő hirdetés,

reklámozás; nyomdaipari termékek megjelenítése reklámcélból; nyomtatott anyagok elektronikus megjelentetése

reklámcélra; online reklámozás; nyomtatványok megjelenítése reklámozási célból, elektronikus formában;

reklámanyagok készítése; reklámanyagok megjelentetése; reklámanyagok online megjelentetése; reklámanyagok

és -szövegek megjelentetése; reklámanyagok és reklámok készítése, kiadása; reklámlogók tervezése; reklámozás,

hirdetés, beleértve a számítógépes hálózatokon történő online reklámozást; reklámozás minden nyilvános

kommunikációs eszközön keresztül; reklámanyag-terjesztés; reklámanyagok online terjesztése; marketing

kampányok; szórólapok, brosúrák, nyomtatott anyagok és termékminták reklámcélú terjesztése; reklámozó

szórólapok terjesztése; reklámanyagok terjesztése [szórólapok, prospektusok és nyomtatványok]; reklám és

marketing; merchandising szolgáltatások; reklámprospektusok terjesztése; reklámok és kereskedelmi hirdetések

terjesztése; reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése; nyomtatott reklámanyagok terjesztése; reklámok

 terjesztése interneten keresztül.

 41    Borkóstolás [oktatási szolgáltatások]; borkóstolás [szórakoztatási szolgáltatások]; borkóstolási

szolgáltatások (oktatás); borkóstolási események oktatási célokra; borkóstolással kapcsolatos szórakoztatás;

brosúrák kiadása; újságok, folyóiratok, katalógusok és brosúrák megjelentetése; elektronikus kiadványok

 multimédiás megjelentetése; elektronikus kiadványok megjelentetése.

 ( 111 )  237.446

 ( 151 )  2022.03.23.

 ( 210 )  M 21 00558

 ( 220 )  2021.02.12.

 ( 732 )  H. Heitz Furnierkantenwerk GmbH & Co. KG, Melle (DE)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  19    Furnértermékek, melyek élfurnérok, tömör fa élfurnérok, furnér burkolatok, alkatrészek bútor-gyártáshoz,

nem vágott élfurnérok, lakkozott élfurnérok, lakkozott furnér burkolatok, nem fémből készült bútor élvédők és

 furnér profilok, építkezési célra.

 20    Vastag furnér élek és élfurnérok fából és ennek helyettesítőjéből, vagy műanyagból; tömör fa élfurnérok,

nem vágott élfurnérok, lakkozott élfurnérok, lakkozott furnér burkolatok és végcsíkok; alkatrészek

 bútorgyártáshoz; farost és műanyag, prolipropilén élzárók bútorokhoz.

 ( 111 )  237.447
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 ( 151 )  2022.03.23.

 ( 210 )  M 21 02947

 ( 220 )  2021.08.03.

 ( 732 )  Grupa Maspex Sp. z o.o., Wadowice (PL)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök

és más készítmények italokhoz; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes italok; alkoholmentes szénsavas

italok; hozzáadott nyomelemekkel dúsított italok; hozzáadott vitaminokat tartalmazó italok; alacsony

energiatartalmú üdítőitalok; ásványvíz [italok]; izotóniás italok; gyümölcsitalok; sportitalok; energiaitalok;

koffeintartalmú energiaitalok; hozzáadott ásványi anyagokkal gazdagított italok [nem gyógyászati célokra];

smoothie-k [gyümölcs vagy zöldségitalok]; szénsavas gyümölcslevek; gyümölcslevek; zöldséglevek [italok]; friss

gyümölcsből készült szörpök; italokként használt gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; szörpök

 limonádékhoz; szörpök italokhoz.

 ( 111 )  237.448

 ( 151 )  2022.03.23.

 ( 210 )  M 21 02948

 ( 220 )  2021.08.03.

 ( 732 )  Grupa Maspex Sp. z o.o., Wadowice (PL)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök

és más készítmények italokhoz; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes italok; alkoholmentes szénsavas

italok; hozzáadott nyomelemekkel dúsított italok; hozzáadott vitaminokat tartalmazó italok; alacsony

energiatartalmú üdítőitalok; ásványvíz [italok]; izotóniás italok; gyümölcsitalok; sportitalok; energiaitalok;

koffeintartalmú energiaitalok; hozzáadott ásványi anyagokkal gazdagított italok [nem gyógyászati célokra];

smoothie-k [gyümölcs vagy zöldségitalok]; szénsavas gyümölcslevek; gyümölcslevek; zöldséglevek [italok]; friss

gyümölcsből készült szörpök; italokként használt gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; szörpök

 limonádékhoz; szörpök italokhoz.

 ( 111 )  237.449

 ( 151 )  2022.03.23.

 ( 210 )  M 21 02949

 ( 220 )  2021.08.03.

 ( 732 )  Grupa Maspex Sp. z o.o., Wadowice (PL)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök

és más készítmények italokhoz; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes italok; alkoholmentes szénsavas

italok; hozzáadott nyomelemekkel dúsított italok; hozzáadott vitaminokat tartalmazó italok; alacsony

energiatartalmú üdítőitalok; ásványvíz [italok]; izotóniás italok; gyümölcsitalok; sportitalok; energiaitalok;

koffeintartalmú energiaitalok; hozzáadott ásványi anyagokkal gazdagított italok [nem gyógyászati célokra];
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smoothie-k [gyümölcs vagy zöldségitalok]; szénsavas gyümölcslevek; gyümölcslevek; zöldséglevek [italok]; friss

gyümölcsből készült szörpök; italokként használt gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; szörpök

 limonádékhoz; szörpök italokhoz.

 ( 111 )  237.450

 ( 151 )  2022.03.23.

 ( 210 )  M 21 02950

 ( 220 )  2021.08.03.

 ( 732 )  Grupa Maspex Sp. z o.o., Wadowice (PL)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök

és más készítmények italokhoz; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes italok; alkoholmentes szénsavas

italok; hozzáadott nyomelemekkel dúsított italok; hozzáadott vitaminokat tartalmazó italok; alacsony

energiatartalmú üdítőitalok; ásványvíz [italok]; izotóniás italok; gyümölcsitalok; sportitalok; energiaitalok;

koffeintartalmú energiaitalok; hozzáadott ásványi anyagokkal gazdagított italok [nem gyógyászati célokra];

smoothie-k [gyümölcs vagy zöldségitalok]; szénsavas gyümölcslevek; gyümölcslevek; zöldséglevek [italok]; friss

gyümölcsből készült szörpök; italokként használt gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; szörpök

 limonádékhoz; szörpök italokhoz.

 ( 111 )  237.451

 ( 151 )  2022.03.23.

 ( 210 )  M 21 03473

 ( 220 )  2021.09.30.

 ( 732 )  Zsigmondné Bánóczi Zsuzsanna, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Egyed Andrea, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   41    Coaching; mentorálás; személyes oktató fórumok; oktatás biztosítása.

  44    Csillapító kezelés; egészséggel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások.

  45    Spiritiszta tanácsadás.

 ( 111 )  237.452

 ( 151 )  2022.03.23.

 ( 210 )  M 21 03301

 ( 220 )  2021.09.17.

 ( 732 )  Dienes Szabolcs, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  42    Építészet; építészeti tervezés; építészeti tervkészítés; építészeti konzultáció; építészeti szaktanácsadás;

építészeti szolgáltatás; építészeti szolgáltatások építészeti tervek kidolgozásához; építészeti tervezés

várostervezéshez; építészeti tervező szolgáltatások; építészeti beszámolók készítése; építészeti tervezéssel

kapcsolatos tájékoztatás weboldalon keresztül; kiállításokkal kapcsolatos építészeti tervezési szolgáltatások;

 belsőépítészeti tervezés; belsőépítészeti tervező szolgáltatások, információnyújtás és tanácsadás.

 ( 111 )  237.453
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 ( 151 )  2022.03.23.

 ( 210 )  M 21 03477

 ( 220 )  2021.10.05.

 ( 732 )  Őry Barnabás, Veresegyház (HU)

 ( 541 )  3 órás kert

 ( 511 )  9    Rögzített tartalmak; média tartalmak; informatikai és audió, vizuális, multimédiás eszközök.

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

  44    Kertészeti és erdőgazdasági szolgáltatások, kertészet, kerttervezés, kertészeti tanácsadás.

 ( 111 )  237.454

 ( 151 )  2022.03.25.

 ( 210 )  M 21 03255

 ( 220 )  2021.09.10.

 ( 732 )  Budapest Bank Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  LÉPÉSRŐL-LÉPÉSRE

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

 ( 111 )  237.455

 ( 151 )  2022.03.24.

 ( 210 )  M 21 03260

 ( 220 )  2021.09.13.

 ( 732 )  HandCUP Trade Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kiss János József, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Aloe vera készítmények kozmetikai célokra; arcpúder; bergamottolaj; borotválkozás utáni arcszeszek;

bőrápoló kozmetikumok; esszenciális olajok; fitokozmetikai készítmények; gyermekkozmetikai cikkek;

gyógynövénykivonatok kozmetikai célokra; hajápoló folyadékok; hajbalzsamok; hintőpor, pipere célokra;

illatszer készítmények; jázminolaj; kenőcsök kozmetikai célokra; kozmetikai krémek; kollagén készítmények

kozmetikai célokra; kozmetikai célú folyadékok, oldatok; kozmetikai folyadékokkal átitatott kendők;

leheletfrissítő készítmények személyes higiéniához; leheletfrissítő lapocskák; naptejek; napvédő, napozó

készítmények [kozmetikumok]; olajok kozmetikai célokra; olajok testápolási, higiéniai célokra; parfümök;

parfümvizek, illatosított vizek; micellás víz; sminkeltávolító készítményekkel átitatott kendők; sminkeltávolító

készítményekkel átitatott vattapamacsok; sminkeltávolító, sminklemosó készítmények; tisztítókészítményekkel

 átitatott babatörlő-kendők.

5    Antibakteriális kézmosók; bedörzsölő szerek; borotválkozás utáni gyógyszeres arcszeszek; dohányzásról való

leszokás segédeszközeként használt nikotintapaszok; dohányzásról való leszokást segítő nikotinos rágógumik;

égési sérülések kezelésére szolgálókészítmények; fagyást gyógyító kenőcs gyógyszerészeti célokra;

fertőtlenítőszerek; antiszeptikus készítmények; fertőtlenítőszerek higiéniai célokra; kendők gyógyszeres

folyadékokkal átitatva; kendők fertőtlenítőszerrel átitatva; kontaktlencse tisztítókészítmények; oldatok

kontaktlencsékhez; pattanások kezelésére szolgáló készítmények; szexuális síkosító szerek; szexuális stimuláló

gélek; tamponok; vérzéscsillapító készítmények; vitaminkészítmények; vitaminpótló tapaszok; fertőtlenítő

 szappanok.

 16    Előkék papírból; papírdobozkák, edénykék tejszínek, krémek tárolására; papírtörlők tisztítási célokra;

papírszalvéták; papírtörölközők; papír- vagy kartondobozok; papírzacskók; poháralátétek papírból;

sminkeltávolító papírkendők; zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból; zacskók mikrohullámú sütéshez.
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 21    Tányérok papírból vagy műanyagból; poharak papírból vagy műanyagból; eldobható tányérok; edények;

étkészlet a kések, villák, kanalak kivételével; hőszigetelő tartályok élelmiszerekhez; hőszigetelt tartályok

 italokhoz; tárolók, tárolóedények háztartási vagy konyhai célokra.

 ( 111 )  237.457

 ( 151 )  2022.03.24.

 ( 210 )  M 21 03213

 ( 220 )  2021.09.08.

 ( 732 )  Zöldy Erika, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Creative Crafter

 ( 511 )   29    Chipsek, burgonyachipsek, gyümölcsből készült chipsek, zöldségből készült chipsek.

  30    Kukoricapelyhek, chipsek (gabonakészítmények), müzlik, gabonatermékekből álló rágcsálnivalók.

  32    Üdítőitalok.

 ( 111 )  237.458

 ( 151 )  2022.03.24.

 ( 210 )  M 21 03211

 ( 220 )  2021.09.08.

 ( 732 )  Lavazza Magyarország Kft., Szada (HU)

 ( 541 )  PAGANI HOMME

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

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

 ( 111 )  237.459

 ( 151 )  2022.03.24.

 ( 210 )  M 21 01573

 ( 220 )  2021.04.19.

 ( 732 )  AHS.hu Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Tudományos célra szolgáló, kutatási, navigációs, mozgóképes, audiovizuális, optikai, súlyméró, mérő-,jelző-,

észlelő, tesztelő, ellenőrző, 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; informatikai és audio-, vizuális, multimédiás és

fényképészeti készülékek, audovizuális és fényképészeti eszközök, audióeszközök és rádióvevők, autórádiók,

 sztereó autórádiók, erősítők, hangszórók (akár Bluetooth akár sima), monitor fejtámla.

  12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök, járművek részei és szerelvényei.

 35    Járművek, szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök, járművek részei és szerelvényei, 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, informatikai és audio-,

vizuális, multimédiás és fényképészeti készülékek, audiovizuális és fényképészeti eszközök, audióeszközök és

rádióvevők, autórádiók, sztereó autórádiók, erősítők, hangszórók (akár Bluetooth akár sima), monitor fejtámlához

 kapcsolódó kis- és nagykereskedelme, ezen termékek webshopon keresztül történő értékesítése.

 37    Motorok, járművek tuningolása, felszerelés, tisztítás, javítás és karbantartás, gépkocsik motorjainak és

 hajtóműveinek tuningolása.
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 ( 111 )  237.460

 ( 151 )  2022.03.24.

 ( 210 )  M 21 01925

 ( 220 )  2021.05.14.

 ( 732 )  Bon Market Kft., Pápa (HU)

 ( 740 )  Dr. Boytháné Dr. Füzesséry Éva, Budapest

 ( 541 )  Bonmart

 ( 511 )  35    Élelmiszeripari, húsipari, vegyipari, mezőgazdasági, kertészeti, kozmetikai, egészségügyi, gyógyszerészeti,

állatgyógyászati, állatélelmezési és higiéniai készítmények, valamint gyógyászati eszközök, fém- és

műanyagipari, ruházati, világító, papíripari, nyomdaipari, faipari, háztartási, textilipari, dekorációs, kegyeleti,

játék, ajándék, kreatív és hobby, alkoholos és alkoholmentes termékek kis- és nagykereskedelme; kereskedelmi

egységek üzemeltetése, kiskereskedelmi bolthálózatok működtetése; fénymásolás; könyvelés; reklámozás;

reklámanyagok terjesztése; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások szervezése; franchise üzletek létrehozásával

kapcsolatos üzleti tanácsadás; üzletvezetési tanácsadó szolgáltatások; online piactér biztosítása áruk és

 szolgáltatások eladói és vásárlói részére; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

  42    E-kereskedelmi műveletekhez való technológiát alkalmazó felhasználó-hitelesítési szolgáltatások.

 ( 111 )  237.461

 ( 151 )  2022.03.24.

 ( 210 )  M 21 01932

 ( 220 )  2021.05.14.

 ( 732 )  MCQA Kft., Miskolc (HU)

  

( 546 )

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

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

számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; adatbiztonsági tanácsadás; adatkódolási

szolgáltatások; adatok és számítógépes programok konvertálása, nem fizikai átalakítás; anyagtesztelés (1);

anyagtesztelés (2); bakteriológiai kutatás; biológiai kutatás; csapadékoszlatás; csomagolástervezés;

dokumentumok digitalizálása [szkennelés]; e-kereskedelmi műveletekhez való technológiát alkalmazó

felhasználó-hitelesítési szolgáltatások; elektronikus adattárolás; energetikai vizsgálat; energiatakarékossági

tanácsadás; építési tervkészítés; építészeti konzultáció; építészeti szolgáltatások; felhasználói hitelesítési

szolgáltatások nyújtása egyszeri bejelentkezési (SSO) technológia alkalmazásával online

szoftveralkalmazásokhoz; felhőalapú számítástechnika; fizikai adatok vagy dokumentumok átalakítása

elektronikus médiába; fizikai kutatások; földmérés; geológiai kutatás; geológiai kutatások (1); geológiai kutatások

(2); grafikai tervezés; hálózati kiszolgálók [webszerverek] bérlete; hegesztéssel kapcsolatos kutatás;

hitelkártya-tevékenység elektronikus felügyelete internetes visszaélések felderítése érdekében; honlap-alapú

adatindexek létrehozása és tervezése harmadik fél számára [információtechnológiai szolgáltatások];

honlaptervezési tanácsadás; időjárás-előrejelzés; információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások;

internetbiztonsági szaktanácsadás; internetes keresőmotorok biztosítása; ipari formatervezés; kalibrálás [mérés];

kihelyezett szolgáltatók az információs technológia területén; kőolajmezők kiaknázásának elemzése;

környezetvédelemmel kapcsolatos kutatás; kutatás az épületépítés területén; kutatási és fejlesztési szolgáltatások;
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lábon álló fa minőségértékelése; mechanikai kutatás; mérnöki munkák, szolgáltatások; mérnöki munkával

kapcsolatos mérések, földmérés; mérőórák bérbeadása energiafogyasztás rögzítésére; meteorológiai előrejelzés;

minőségellenőrzés; műszaki tervtanulmányok készítése; nem helyszíni biztonsági mentés; olaj-, gáz- és

bányaipari kutatási szolgáltatások; olajkutak vizsgálata, tesztelése; olajkutatás; olajmezőkkel kapcsolatos

felmérések készítése; orvosi kutatás; platform-mint-szolgáltatás (PAAS); szakszövegek írása; számítástechnikai

tanácsadás; számítástechnikával és programozással kapcsolatos információk nyújtása weboldalon keresztül;

számítógépek bérbeadása; számítógépes adat-helyreállítás; számítógépes biztonsággal kapcsolatos tanácsadás;

számítógépes platformok fejlesztése; számítógépes programok másolása; számítógépes rendszerek felügyelete

jogosulatlan hozzáférés vagy adatokkal való visszaélés felderítése érdekében; számítógépes rendszerek

felügyelete üzemzavarok elkerülése érdekében; számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring];

számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés; számítógépes szoftver bérlése, kölcsönzése;

számítógépes vírusvédelmi szolgáltatások; számítógéphardver tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos

tanácsadás; számítógép-programozás; számítógépszoftver-tanácsadás; személyes azonosító adatok elektronikus

felügyelete az interneten keresztüli személyazonosság-lopás felderítése érdekében; szén-dioxid-kibocsátás

csökkentésével kapcsolatos tudományos információnyújtás, tájékoztatás és szaktanácsadás; szerver hosting,

szerverbérlés; szoftverek frissítése; szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében; szoftver-karbantartás, szoftver

mint szolgáltatás [SaaS]; szoftvertelepítés; szoftvertervezés; távközlési technikákkal kapcsolatos kutatás;

technológiai kutatás; technológiai szaktanácsadás; telekommunikációs technológiai tanácsadás; térképészet;

természeti katasztrófák tudományos és technikai kutatása; tudományos és technológiai kutatás szabadalmak

feltérképezésével kapcsolatban; tudományos kutatás; tudományos laboratóriumi szolgáltatások; várostervezés;

vegyelemzés, kémiai analízis; vegyészeti kutatás; vegyészeti szolgáltatások; víz alatti kutatás, feltárás;

 vízelemzés; weboldal készítési és karbantartási szolgáltatás; webtárhely biztosítása internetes oldalakhoz.

 ( 111 )  237.462

 ( 151 )  2022.03.24.

 ( 210 )  M 21 02978

 ( 220 )  2021.08.10.

 ( 732 )  ANTRA Identification Kereskedelmi és Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Ipari informatikai eszközök, automata azonosító eszközök, vonalkódolvasó; számítógépes szoftver;

 számítógépek és számítógépes perifériák.

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatás; számítógépes szolgáltatás; informatikai szolgáltatás; tudományos és

 technológiai szolgáltatás.

 ( 111 )  237.463

 ( 151 )  2022.03.24.

 ( 210 )  M 21 02980

 ( 220 )  2021.08.10.

 ( 732 )  ANTRA Identification Kereskedelmi és Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 ) 9    Ipari informatikai eszközök, automata azonosító eszközök, vonalkódolvasó; számítógépes szoftver;

 számítógépek és számítógépes perifériák.

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatás; számítógépes szolgáltatás; informatikai szolgáltatás; tudományos és

 technológiai szolgáltatás.

 ( 111 )  237.464

 ( 151 )  2022.03.24.

 ( 210 )  M 21 02979

 ( 220 )  2021.08.10.

 ( 732 )  ANTRA Identification Kereskedelmi és Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Ipari informatikai eszközök, automata azonosító eszközök, vonalkódolvasó; számítógépes szoftver;

 számítógépek és számítógépes perifériák.

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatás; számítógépes szolgáltatás; informatikai szolgáltatás; tudományos és

 technológiai szolgáltatás.

 ( 111 )  237.465

 ( 151 )  2022.03.24.

 ( 210 )  M 21 03090

 ( 220 )  2010.03.18.

 ( 732 )  STADA Arzneimittel AG, Bad Vilbel (DE)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  IBUDOLOR

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

diétás anyagok gyógyászati használatra, csecsemők számára készült élelmiszerek; tapaszok, kötszerek; fogtömő

anyagok, fogászati viasz; fertőtlenítőszerek; az összes fent említett áru orvosi, fogászati és szájápolási

 készítmények kivételével.

 ( 111 )  237.466

 ( 151 )  2022.03.24.

 ( 210 )  M 21 03230

 ( 220 )  2021.09.08.

 ( 732 )  Hangzhou Shijing Technology Co., Ltd., Hangzhou City Zhejiang (CN)
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 ( 300 )  54147100 2021.03.09. CN

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  11    Radiátorok, elektromos; elektromos készülékek lábfürdőhöz; hűtőberendezés; kozmetikai hűtők; elektromos

meghajtású ventilátorok szellőztetési célokra; csapok; fürdőszoba szerelvények; sterilizátorok;

világítókészülékek; főzőberendezések és készülékek; fogkefe-sterilizálók; ultrahangos sterilizáló készülékek

háztartási célokra; elektromos cipőszárítók háztartási célokra; párásítók [háztartási célokra]; légtisztítók

 gépjárművekhez; légtisztító hűtőberendezésekhez.

 ( 111 )  237.467

 ( 151 )  2022.03.24.

 ( 210 )  M 21 03402

 ( 220 )  2021.09.29.

 ( 732 )  Cosmic Gourmet Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Győrki Mónika, Budapest

 ( 541 )  Egy csésze szeretet

 ( 511 )  30    Tea; kávé; előkészített kávés italok; csokoládés kávé; fogyasztásra kész kávé és kávé alapú italok; főként

kávét tartalmazó italok; instant kávé; ízesített kávék; jégkrémtartalmú, kávé alapú italok (affogato); kávé alapú

italok; kávé alapú jeges italok; kávé alapú, tejet tartalmazó italok; kávé esszencia; kávé esszenciák és kávé

kivonatok keveréke; kávé, tea, kakaó és helyettesítőik; kávé tejjel; kávéból készült italok; kávéitalok; kávék

[pörkölt, porított, szemcsés formában vagy italokban]; kávékeverékek; kávékivonatok; kávékoncentrátumok;

koffeinmentes kávé; koffeinmentes kávék; mesterséges kávé; őrölt kávé; pörköletlen kávék; szemes kávék; chai

teák; árpalevél tea; ázsiai sárgabarack tea [maesilcha]; burdock-gyökér tea (wooungcha); citrom tea; citrommal

ízesített nem gyógyhatású teák; csomagolt teák [nem gyógyászati célra]; darjeeling teák; earl grey teák;

édesítőszerekkel édesített teinmentes tea; fehér lótusz tea (baengnyeoncha); fehér tea; fekete tea; fekete tea [angol

tea]; fermentált teák; filteres teák; filteres teák nem gyógyhatású teák készítéséhez; filteres teák [nem

gyógyhatású]; ginseng tea [insamcha]; ginseng teák; gojibogyó-tea [gugija cha]; gyümölcs ízesítésű teák [nem

gyógyhatású]; hajdina tea; hársfa tea; instant fehér tea; instant fekete tea; instant oolong tea; instant teák; instant

zöld tea; japán zöld tea; jázmin tea; jázmin tea, nem gyógyászati használatra; jeges tea; jeges teák; jeges teák

[nem gyógyszeres -]; kávé- és teapótlók; kimért teák [nem gyógyhatású -]; krizantém tea (gukhwacha); lapsong

souchong teák; maté tea; maté teák; moszat tea; narancs ízű tea [nem gyógyászati használatra]; nem gyógyászati

használatra szánt gyógynövény teák; nem gyógyhatású, citrom tartalmú teák; nem gyógyhatású tea esszenciák;

nem gyógyhatású teakivonatok; 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 alapú

italok; tea alapú italok gyümölcs ízesítéssel; tea alapú italok [nem gyógyhatású]; tea alapú italok tejjel; tea

gyógyitalokhoz, főzetekhez; teából készült italok; teából készült nem gyógyhatású főzetek; teák; teák [nem

gyógyászati használatra]; teák [nem gyógyhatású]; teakeverékek; teakivonat; teakeverékporok; teakivonatok; tie

 guan yin tea; teasütemények; vörösginzeng tea; yuja-cha (koreai mézes citromos tea); zöld tea.

 ( 111 )  237.468

 ( 151 )  2022.03.24.

 ( 210 )  M 21 03056

 ( 220 )  2021.08.19.

 ( 732 )  Royalpack Group Holding Kft., Tatabánya (HU)

 ( 541 )  Fában a legjobb

 ( 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.
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 17    Feldolgozatlan és félig feldolgozott kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai;

műanyagok és gyanták extrudált formában gyártási használatra; tömítő-, kitömő- és szigetelőanyagok; rugalmas

 csövek és tömlők, nem fémből.

 19    Nem fém anyagok építéshez és építkezéshez; merev csövek, nem fémből, építéshez; aszfalt, szurok, kátrány

 és bitumen; hordozható épületek, nem fémből; emlékművek nem fémből.

 20    Bútorok, tükrök, keretek; nem fém tartályok, tárolók tároláshoz vagy szállításhoz; megmunkálatlan vagy

 félig megmunkált csont, szaru, halcsont vagy gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga borostyán.

 40    Hulladék és szemét újrahasznosítása; levegőtisztítás és vízkezelés; nyomtatási, nyomdai szolgáltatások;

élelmiszerek és italok tartósítása; 3D nyomtatás; anyagok fűrészelése; anyagok gyalulása; anyagok összeállítása

mások megrendelése szerint; fakitermelés, fafeldolgozás; famegmunkálás; hegesztési szolgáltatások, metszés,

 vésés; nyomtatási, nyomdai szolgáltatások; ofszetnyomás; papír simítás (1); papír simítás (2); szitanyomás.

 ( 111 )  237.469

 ( 151 )  2022.03.24.

 ( 210 )  M 21 03059

 ( 220 )  2021.08.19.

 ( 732 )  Royalpack Group Holding Kft., Tatabánya (HU)

 ( 541 )  Best in wood

 ( 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.

 17    Feldolgozatlan és félig feldolgozott kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai;

műanyagok és gyanták extrudált formában gyártási használatra; tömítő-, kitömő- és szigetelőanyagok; rugalmas

 csövek és tömlők, nem fémből.

 19    Nem fém anyagok építéshez és építkezéshez; merev csövek, nem fémből, építéshez; aszfalt, szurok, kátrány

 és bitumen; hordozható épületek, nem fémből; emlékművek nem fémből.

 20    Bútorok, tükrök, keretek; nem fém tartályok, tárolók tároláshoz vagy szállításhoz; megmunkálatlan vagy

 félig megmunkált csont, szaru, halcsont vagy gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga borostyán.

 40    Hulladék és szemét újrahasznosítása; levegőtisztítás és vízkezelés; nyomtatási, nyomdai szolgáltatások;

élelmiszerek és italok tartósítása; 3D nyomtatás; anyagok fűrészelése; anyagok gyalulása; anyagok összeállítása

mások megrendelése szerint; fakitermelés, fafeldolgozás; famegmunkálás; hegesztési szolgáltatások, metszés,

 vésés; nyomtatási, nyomdai szolgáltatások; ofszetnyomás; papír simítás (1); papír simítás (2); szitanyomás.

 ( 111 )  237.470

 ( 151 )  2022.03.24.

 ( 210 )  M 21 03401

 ( 220 )  2021.09.28.

 ( 732 ) The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C. (A Delaware limited liability company), Bethesda, Maryland

 (US)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest

 ( 541 )  THE RITZ-CARLTON SPA

 ( 511 )  44    Spa szolgáltatások, gyógyfürdői szolgáltatások, nevezetesen arc-, haj-, bőr- és testkezelések, manikűr és

 pedikűr szolgáltatások, masszázsszolgáltatások, testgyantázó szolgáltatások és szépségszalon szolgáltatások.

 ( 111 )  237.471

 ( 151 )  2022.03.24.

 ( 210 )  M 21 03386

 ( 220 )  2021.09.27.

 ( 732 )  Heart Care Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Győr (HU)
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 ( 740 )  Dr. Mester & Társa Ügyvédi Iroda, Győr

 ( 541 )  Szívügyünk Győr!

 ( 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; papírból

készült 3D-s fali műalkotások; papírból készült faldekorációk; papírból készült figurák; papírból készült

műalkotások; papírfigurák; papírkivágások; papírmaséból készült díszítő szobrok; papírmaséból készült szobrok;

szobrocskák, figurák papírmaséból; plakátok, transzparensek kartonból; plakátok, falragaszok papírból vagy

kartonból; plakátok, transzparensek papírból; papírból készült poszterek; poszterek; poszterkönyvek;

posztermagazinok; vászonképek, ragasztott poszterek; prospektusok; könyvkötészeti borítók; könyvkötészeti

cikkek; irattartó; beléptetőkártya-tartók [irodai cikkek]; tollak [színes -]; színező tollak; színes tollak; tollak;

tollak [irodai cikkek]; tanítási és oktatási anyagok [kivéve készülékek, berendezések]; csomagolásra szolgáló

 kartondobozok; csomagolásra szolgáló papírdobozok; csomagolásra szolgáló ragasztószalagok; nyomdabetűk.

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők; parti kalapok [ruházat].

 35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák; hirdetések és reklámanyagok

[szórólapok, prospektusok, reklámcédulák és minták] terjesztése; reklámanyagok [szórólapok, prospektusok,

brosúrák, termékminták, főként katalóguson keresztüli távértékesítés céljából] akár külföldi, akár belföldi

terjesztése; reklámanyagok terjesztése postai úton; reklámanyagok, nevezetesen szórólapok, prospektusok,

brosúrák, áruminták terjesztése, főként katalóguson keresztüli távértékesítés céljából [akár külföldi, akár

belföldi]; reklámanyagok [szórólapok, prospektusok, nyomtatványok, minták] elosztása és terjesztése;

reklámanyagok terjesztése [szórólapok, prospektusok és nyomtatványok]; reklámanyagok terjesztése;

reklámanyag-terjesztési szolgáltatások; nyomtatott reklámanyagok terjesztése; fényképészeti felszerelés

bemutatása [reklámozási célból]; kereskedelmi ügyletek tárgyalása; marketinggel kapcsolatos adminisztráció;

reklám és marketing; reklám és marketing szolgáltatások; adminisztrációs adatfeldolgozás; piackutatás;

piackutatás reklámozáshoz; rádiós és televíziós reklámozás; rádiós reklámozás; prospektusok szétosztása

reklámcélokra; hirdetés és reklámozás; hirdetés magazinokban; hirdetések elhelyezése; hirdetések készítése és

elhelyezése; hirdetési- és reklám szolgáltatások; hirdetési és reklámozási szolgáltatások televíziós, rádiós, postai

úton; hirdetési- és reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk kapcsolódó tanácsadás; hirdetési- és

reklámszolgáltatások; hirdetési szolgáltatások; hirdetéssel, reklámozással kapcsolatos adatok terjesztése;

hirdetéssel, reklámozással kapcsolatos információ gyűjtése; politikai hirdetési szolgáltatások; reklámok,

hirdetések összeállítása; reklámozás, hirdetés, beleértve a számítógépes hálózatokon történő online reklámozást;

reklámozás, hirdetés mobiltelefonos hálózatokon keresztül; prospektusok és termékminták terjesztése;

szórólapok, brosúrák, nyomtatott anyagok és termékminták reklámcélú terjesztése; termékminták, áruminták

terjesztése; prospektusok és termékminták terjesztése reklámcélból; termékminták terjesztése reklámcélokra;

kiállítások szervezése kereskedelmi célokra; kiállítások szervezése reklámozási célokra; kiállítások szervezése

 üzleti célokra.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; poszterkiadás; prospektusok

kiadása; sportrendezvények szüneteiben nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; sporttal kapcsolatos szórakoztatási

szolgáltatások; egészségvédő klubok szolgáltatásai [edzés]; fesztiválok szervezése; fesztiválok szervezése

kulturális célokra; fesztiválok szervezése szórakoztatási célokra; testnevelés; testedzési, testnevelési

 szolgáltatások; testnevelési szolgáltatások; politikai beszédek írása.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások ingóságok és személyek fizikai védelme céljából; politikai

 konzultáció; politikai kutatás és elemzés; politikai szolgáltatások; politikai tanácsadás.

 ( 111 )  237.472

 ( 151 )  2022.03.24.

 ( 210 )  M 21 03408
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 ( 220 )  2021.09.29.

 ( 732 )  Pham Truong Son, Budapest (HU)

 ( 541 )  RIAVITA

 ( 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.

 30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; csokoládé; cukor, méz, melaszszirup; só, ízesítők, fűszerek, tartósított

 fűszernövények.

 ( 111 )  237.473

 ( 151 )  2022.03.24.

 ( 210 )  M 21 03390

 ( 220 )  2021.09.27.

 ( 732 )  ALFA-4 Szolgáltató Kft., Sopron (HU)

 ( 740 )  Dr. Kecskés Katalin, Sopron

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  237.474

 ( 151 )  2022.03.24.

 ( 210 )  M 21 03407

 ( 220 )  2021.09.29.

 ( 732 )  Mudra Ágnes, Budapest (HU)

 Schellenberger Roland, Budapest (HU)

 ( 740 )  Erős Petra Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  INFRAAQUA

 ( 511 )  32    Vitaminnal dúsított alkoholmentes italok; vitaminnal dúsított szénsavas víz [italok]; vitaminokkal és ásványi

sókkal dúsított alkoholmentes italok; vitamintartalmú italok; víz; vizek; ásvány- és szénsavas vizek; ásványvíz

[italok]; ásványvizek; ízesített ásványvíz; ízesített vizek; ivóvíz; palackozott víz; szénsavas ásványvíz; szénsavas

víz; szénsavas víz [szódavíz]; szénsavas vizek; szénsavmentes víz; szódavíz; szódavizek; tápanyaggal dúsított

 víz; vizek [italok]; vitamint tartalmazó ivóvíz.

 ( 111 )  237.475

 ( 151 )  2022.03.25.

 ( 210 )  M 20 03689

 ( 220 )  2020.12.01.

 ( 732 )  GémKer-Gémklub Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bodnár Ágnes Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Gémklub Társasjáték Maraton

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

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

 ( 111 )  237.476

 ( 151 )  2022.03.25.
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 ( 210 )  M 20 03839

 ( 220 )  2020.12.12.

 ( 732 )  British American Tobacco (Brands) Limited, London (GB)

 ( 300 )  081224 2020.08.17. JM

 ( 740 )  Hegymegi-Barakonyi és Társa Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  HYPER+

 ( 511 )  34    Cigaretta; nyers vagy feldolgozott dohány; sodorható dohány; 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.

 ( 111 )  237.477

 ( 151 )  2022.03.25.

 ( 210 )  M 20 01844

 ( 220 )  2020.06.26.

 ( 732 )  Art Dessert Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Meskó és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  DesszertNeked

 ( 511 )  30    Alacsony szénhidráttartalmú édességek; alkoholos csokoládé; alma fánkok; biscotti tészta; boros töltésű

édességek; burgonyalisztből készült édességek; butterschotch pasztillák, cseppek [barnacukorból és vajból készült

édesség]; búzadara puding; croissant-ok; crumble [angol édesség, morzsasüti]; csokis párnák [péksütemények];

csokoládé; csokoládé alapú termékek; csokoládé bevonatú diófélék; csokoládé karácsonyfadíszek; csokoládé

öntetekhez; csokoládé utánzatok; csokoládé utánzatot tartalmazó nem gyógyhatású lisztes édességek; csokoládé

utánzattal bevont nem gyógyhatású lisztes édességek; csokoládébevonatok; csokoládébevonatos gyümölcsök;

csokoládéból és diófélékből készített szendvicskrémek; csokoládéból készült tortadíszek; csokoládédesszertek;

csokoládédíszek édesipari termékekre; csokoládéfondük; csokoládéízesítők; csokoládéízű édességek; csokoládék;

csokoládék édességhez és kenyérhez; csokoládékrémek; csokoládényulak; csokoládéöntetek; csokoládés gofrik;

csokoládés marcipán; csokoládés mousse-ok [habok]; csokoládés tortadara; csokoládés trüffelek; csokoládét

tartalmazó nem gyógyhatású lisztes édességek; csokoládét tartalmazó nem gyógyhatású édességek; csokoládéval

bevont bogyók; csokoládéval bevont cukorkaáruk; csokoládéval bevont édességek; csokoládéval bevont

makadámiadió; csokoládéval bevont mandula; csokoládéval bevont nem gyógyhatású lisztes édességek;

csokoládéval bevont nugátszeletek; csokoládéval bevont ostyák; csokoládéval bevont szultánkenyér; cukorkaáruk

(nem gyógyhatású -); cukorkadarabkák sütéshez; cukorral bevont kávészemek; cukrászáru; cukrászsütemények

kakaóalapú összetevői; desszert mousse-ok [cukrászáru]; diófélék bevonattal [édesség]; dióféléket tartalmazó

csokoládés krémek; dióféléket tartalmazó kenhető csokoládék; díszek karácsonyfákra [ehető]; dzsemet tartalmazó

cukrászáruk; édes babzselé szeletek [yohkan]; édes mousse-ok; édesbab és rizs alapú sütemény, édesbab lekvárral

[nerikiri]; édesgyökérrel ízesített cukrászáruk; édesség cukorral összetapasztott kölesből vagy puffasztott rizsből

(okoshi); édesség-termékek (nem gyógyhatású); édességek (cukorkák), csokoládés szeletek, rágógumi; édességek

diófélékből; édességek fagyasztott formában; édességek folyékony formában; édességek folyékony gyümölcsös

töltéssel; édességek karácsonyfák díszítéséhez; édességek készítésére szolgáló készítmények; fagyasztott

édességek; fagyasztott joghurtos piték; fagyasztott tejes édességek; fagylalt édességek; fagylaltos édességek;

fahéjas csigák; felfújtak [desszertek]; fő alkotórészként csokoládét tartalmazó élelmiszerek; fogyasztásra kész

desszertek [csokoládéalapú]; fogyasztásra kész desszertek [sütemények]; fogyasztásra kész pudingok; főként

édességet tartalmazó rágcsálnivalók; földimogyorós édességek; folyékony szeszes töltésű cukrászáruk; ginzenges

édességek; gofri; graham kekszből készült vajas tészta; graham kekszek; gyógyhatású anyagot nem tartalmazó
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édesség karamellás töltelékkel; gyógynövényes mézes cukorkák [édességek]; gyuhi [rizsből készült japán

édesség]; gyümölccsel ízesített sós kekszek; gyümölcsös pogácsák; gyümölcsös zselés cukor [édességek];

habcsókok; habok; habok (édes); hagyományos koreai édességek és kekszek [hankwa]; halva [édességféle];

instant desszert pudingok; ízesített cukros édességek; japán piskóta (kasutera); jeges cukorkák; jégkrémet

tartalmazó fagyasztott édességek; kakaóalapú krémek szendvicskrémek formájában; kakaó alapú élelmiszerek;

kakaót tartalmazó élelmiszerek [fő összetevőként]; karácsonyfadíszek [ehető]; karamellkrém; kekszek,

rágcsálnivalók; keménycukorka; keverékek forró csokoládéhoz; kheer keverék [rizspuding]; légbuborékos

csokoládé; lekváros molnárkák; likőrös csokoládék; madártej; mandulás édességek; marcipán; marcipán

helyettesítők; mazsolát és szerecsendiót tartalmazó rizspudingok; mentolízesítésű édességek (nem gyógyhatású);

mochi-gashi [rizsből készült japán sütemény]; mogyoró ízesítésű pavlova; mogyoró ízű csokoládés édességek;

mogyorókrémek; mogyorós grillázs; mogyorós pavlova; mogyorót tartalmazó csokoládés édességek; mogyoróvaj

pasztilla; müzli desszertek; müzliszeletek, energiaszeletek; narancs alapú édességek; nem gyógyhatású

csokoládés édességek; nem gyógyhatású csokoládé; nem gyógyhatású cukorbevonatú édességek, drazsék; nem

gyógyhatású édességek zselé formájában; nem gyógyhatású édességek ellenőrzött kalóriatartalmú diétához; nem

gyógyhatású édességek, cukortermékek; nem gyógyhatású édességek; nem gyógyhatású lisztes édességek; nem

gyógyhatású mentás édességek; nugát; nyolc kincs rizspuding; olajban sült tésztarudak (youtiao); őrölt kávébabot

tartalmazó csokoládészeletek; palacsinták; pálcás fagyasztott édességek; pandoro (olasz ünnepi kalács);

panettone; pékáruk; pillecukor bevonat; pralinés ostya; pudingok; pudingok mint desszertek; rizs alapú pudingos

desszertek; rizspuding; rizspudingok; sajtos kekszek; sopapilla [mexikói fánk]; sopapilla [sült tészták]; sós

aprósütemények, kekszek; sós kekszek; sós kekszek [ehető]; sós kekszek, rágcsálnivalók; sós ostyás kekszek; sült

tésztatekercsek; sütemények, cukrászsütemények, torták és kekszek (aprósütemények); szárított cukrozott

sütemények rizslisztből (rakugan); szárított gyümölcsöt tartalmazó zabfalatok; szultánkenyér; táblás édességek;

taijaki (hal formájú, különböző töltelékekkel töltött japán sütemény); tej ízű nem gyógyhatású édességek;

tejberizs; tejes cukrászáruk; tejet tartalmazó nem gyógyhatású édességek; tejsodó; tejsodó utánzat; tejsodó

[vaníliás krém]; tejsodók; tejsodók [sült desszertek]; tiramisu; tojás formájú nem gyógyhatású édességek; tojásos

tejsodó; trüffelek [édesség]; trüffelek [rumos -] [édesség]; vattacukor; viennoiserie [péksütemények]; vla

[tejsodó]; yorkshire pudding; zselét tartalmazó cukrászáruk; áfonyás piték; almatorták; apró vajas kekszek;

aprósütemények; aprósütemények, kekszek; babapiskóták [cukrászsütemények]; bablekvárral töltött ostyák

(monaka); bajor krém; baklava; bécsi sütemények; bevont torták; briósok; brownie (csokoládés sütemények);

bundák tavaszi tekercshez; churros; crepe [francia palacsinta]; csirkés pite; csokoládé ízesítésű összetevőket

tartalmazó kekszek; csokoládé ízű bevonattal részben bevont omlós keksz; csokoládépaszták, krémek; csokoládés

karamellás ostyák; csokoládés kekszek; csokoládés ostyák; csokoládés piskótával készített csokoládétorták;

csokoládés sütemények; csokoládétorták, csokoládés sütemények; csokoládéval bevont ostyás kekszek;

csokoládéval bevont perecek; csokoládéval bevont sütemények, torták; csokoládéval bevont vajas kekszek;

csokoládéval díszített, leöntött perecek; csokoládéval részben bevont omlós keksz; cukormázas gyümölcsös

sütemények, torták; cukormázas piskóták; cukormázzal bevont kekszek, aprósütemények; cukrászsütemények;

dán péksütemény; dán vajas kekszek, aprósütemények; eclair fánkok; édes kekszek emberi fogyasztásra; égetett

krém; epres sütemények; étkezési ostyák; fagyasztott joghurtos torták; fagyasztott sütemények; fagyasztott

tésztalapok; fagylalttölcsérek; fánkok; félig bevont csokoládés kekszek; fogyasztásra kész desszertek

[cukrászsütemények]; friss péksütemények; gabonafélékből készült kekszek, aprósütemények emberi

fogyasztásra; gofrik; gőzölt piskóták (fagao); grillázs; gyömbéres aprósütemény; gyömbérkenyér, mézeskalács;

gyümölccsel ízesített kekszek, aprósütemények; gyümölccsel töltött cukrásztermékek; gyümölcskenyér szeletek;

gyümölcskenyerek, gyümölcsös sütemények; gyümölcsös piték; gyümölcsös sütemények; gyümölcsös

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

aprósütemények; gyümölcsöt tartalmazó sütemények; gyümölcstorta alapok; holdsütemények; holland

mézeskalács (taai taai); jégkrémtorta; jégkrémtorták, fagylaltos sütemények; karácsonyi pudingok; keksz;

kekszek csokoládé ízesítésű bevonattal; kekszek csokoládés bevonattal; kekszek sajt mellé; kekszkeverékek;

kemény keksz [tengerészek keksze]; kókuszos macaronok; krémeket és gyümölcsöt tartalmazó sütemények;
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krémeket tartalmazó sütemények; krémes molnárkák; krémes pite; kürtőskalács; lepények; lepények [édes vagy

sós]; leveles tésztából készült péksütemények; liszt alapú sütemények; macaron [mandulás cukrászsütemény];

madeleine (teasütemény); mákos péksütemények; malátából készült kekszek, aprósütemények emberi

fogyasztásra; malátás sütemények, torták; mandulás csókok [sütemény]; mandulás sütemények; mandulatorták;

melaszos sütemények, torták; mille-feuille; mini mignonok [aprósütemények]; minitorták; muffin; napóleon

szelet; narancs alapú sütemények; nem húsos piték; omlós keksz csokoládé ízű bevonattal; omlós kekszek; ostya

kosárkák, torta alapok; ostya monakához [japán sütemény]; ostyák; ostyák [étel]; ostyák, goffrik; ostyarúd

[keksz]; ostyarudak; pasty [töltött péksütemény]; pattogatott rizsből készült kandírozott sütemények; petits fours

[sütemény]; pitetészta, lepénytészta; plumcake [piskóta]; pot pie [töltött sós pite]; profiterol; pudingos piték;

quiche-ek; quiche [francia töltött lepény]; quiche [tésztában sült sós sodó]; reggeli sütemények; sachima;

sajttorták; sonkát tartalmazó leveles tészta; sós sütemények; sült apró fánksütemények; sült élesztős tészta

(karintoh); sütemény kosárkák; sütemények; süteményekhez való tészta; süteményrudak; sütinyalókák;

szamószák; szavarin; szerencsesütik; tartós sütemények; tavaszi tekercsek; tejcsokoládés teasütemények;

tejszínes, krémes sütemények, torták; tészta tavaszi tekercsekhez; tésztában sült pástétom; töltött sós

péksütemények; torta; torták cukrokból; torták [gâteau]; tortakosárkák; vajas kekszek [petit-beurre]; vegán

sütemények; zabkekszek emberi fogyasztásra; zabos sütemények emberi fogyasztásra; alkohol alapú édességek

[nem gyógyhatású]; borsmenta cukorka; borsmentás pasztillák [cukorkaáruk] nem orvosi használatra; cachou

[cukorkák], nem gyógyszerészeti alkalmazásra; csikóhal formájú csokoládé; csokoládé adventi naptárban;

csokoládé édességek; csokoládé mentaízesítésű töltelékkel; csokoládé pasztillák; csokoládé pralinék formájában;

csokoládé szeletek; csokoládéból készült pralinék; csokoládékészítmények; csokoládémassza; csokoládés

édesipari termékek; csokoládés édességek; csokoládétojások; csokoládéval bevont rizssütemények; csokoládéval

bevont szeletek; cukorbevonatú édességek; cukorbevonatú keménykaramella; cukorból készült tortadíszek;

cukorka (cukor); cukorkák; cukorkák [édességek]; cukorkák, nem gyógyászati használatra; cukorkák [nem

gyógyhatású]; cukorkák (nem gyógyhatású) mentollal; cukorkák (nem gyógyhatású) alkohollal; cukormentes

cukorkák; cukormentes édességek; cukormentes mentás bonbonok; cukorral bevont almák; cukorszirup; cukrozott

mandula; cukrozott szójabab [hama-natto, amanatto]; drazsék [nem gyógyhatású cukorkák]; édesgyökér;

édesgyökér [cukrászáru]; édesgyökér [édesség]; édesség szeletek; édességek; édességek [cukorkafélék];

édességek [cukorkák]; édességek habosított cukorból; édességek (nem gyógyászati célra); édességek [nem

gyógyhatású] csokoládés fánk formájában; édességek, nyalánkságok; édességek pasztillák formájában;

édességszeletek; fagylaltos édességek nyalókák formájában; folyékony gyümölcsös töltésű nem gyógyhatású

rágnivaló édességek; folyékony töltelékű pralinék; főzött cukorkaáru; fudge [csokoládés édesség]; gyümölcs ízű

keménycukrok [édesség]; gyümölcsízesítésű édességek; gyümölcsös édességek; gyümölcstartalmú édességek;

hagyományos koreai teasütemény [dasik]; húsvéti tojások; ízesített pattogatott kukorica; jelly bean henger alakú

vegyes cukorkák; kakaós cukorkák; kandiscukor; karamell; karamella (cukorkák); karamellák (cukorka);

karamellák [cukorkák]; karamellás cukorkák; karamellizált cukor; kemény karamellák [cukorkák];

keménycukorkák; keményítőalapú cukorkák [ame]; kézzel készített cukorkák; kristálycukor darabok [édesség];

kristályosított kandiscukor; kukoricaszirupból készült cukorka; leheletfrissítő mentabonbonok; mályvacukor;

mályvacukorkrém; mályvacukrok; mályvacukros [habcukros, pillecukros] édességek; medvecukor; menta ízű

édességek (nem gyógyhatású); mentol-alapú édességek [nem gyógyhatású]; mentolos cukorkák; mentolos

cukorkák (nem gyógyhatású); méz alapú édességek [nem gyógyhatású -]; mézes cukorkák (nem gyógyhatású);

nem gyógyhatású cukorka; nem gyógyhatású édességek pasztillák formájában; nem gyógyhatású édességek

cukorkaáruk formájában; nem gyógyhatású édességek tejkaramella formájában; nem gyógyhatású édességek

karamellák, tejkaramellák formájában; nem gyógyhatású édességek nugát formájában; nem gyógyhatású fogápoló

rágógumi; nem gyógyhatású pasztillák; nem gyógyhatású, gyógynövényes ízesítésű édességek, cukorkák; nem

gyógyhatású savanykás édességek; nem gyógyhatású savanykás karamell cukorkák, édességek; nem gyógyhatású

szájfrissítő pasztillák; nem gyógyhatású, szalmiáksós édesgyökeret tartalmazó édességek [medvecukor]; nem

gyógyhatású szögletes szájfrissítő pasztillák; nem gyógyhatású, tömörített édességek; nem gyógyszeres cukorkák;

nonpareils [cukorgyöngyök]; nyalókák; nyalókák [cukorkaáruk]; pastila [orosz gyümölcsös sütemény]; pasztillák
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habosított cukorból; pasztillák, szögletes cukorkák [édességek]; pasztillák, szopogatós tabletták/cukorkák [nem

gyógyszerezett édességek/cukrászáruk]; pattogatott kukorica; pekándiós rúd [édesség]; pillecukorral töltött

csokoládék; pillecukrok; pralinék; puha karamellák; rúd alakú cukorkák; savanyúcukorkák [édességek]; sétabot

alakú nyalókák; sós vajkaramella; szezámmagos édes szeletek; szezámmagos édességek; szezámolajból készült

édességek; tejcsokoládé szeletek; tejcsokoládék; tejes tablettacukorka; tejkaramella; tejkaramellát tartalmazó

csokoládéval bevont mályvacukros kekszek; tengeri kagyló formájú csokoládé; tölthető csokoládé kosárkák;

töltött csokoládé; töltött csokoládé szeletek; töltött csokoládék; töltött cukorkák, édességek; törökméz; tortadíszek

cukorból; vörös ginszeng cukorka; csokoládé alapú töltelékek; csokoládé alapú töltelékek süteményekhez és

pitékhez; csokoládé ízű bevonatok; csokoládés töltelékek pékárukhoz; cukor cukormázhoz; cukorbevonat;

cukormassza; cukormáz, glazúr; cukormáz süteményekhez; cukormázak süteményekhez; cukrász máz; fondant

massza; fondant, tortamáz; kávé alapú töltelékek; maláta dextrin mázak cukrászárukhoz; porcukor; tejsodó alapú

töltelékek süteményekhez és pitékhez; tortajég [cukormáz, cukorbevonat]; tükörmáz [tükörglazúr]; tortamázak;

alkoholtartalmú fagylalt; alkoholtartalmú sörbetek; csokoládé alapú jeges italok; csokoládét tartalmazó

fagylaltok; csokoládéval ízesített jégkrémek; cukorbevonat-keverékek; cukormáz készítő gépekhez használt ehető

cukormáz porok; cukormáz keverékek; fagyasztott cukrászsütemények [nem gyógyszeres -]; fagyasztott

jégkrémek; fagyasztott joghurtok [fagylaltok, jégkrémek]; fagyasztott joghurtos édességek; fagylalt; fagylalt

desszertek, jégkrémek; fagylalt, jégkrém; fagylaltkeverékek; fagylaltok; fagylaltok és jégkrémek; fagylaltos

italok; fagylaltos sütemények; fagylalttorták; gyümölcs jégkrémek; gyümölcsízű jégkrémek nyalókák formájában;

gyümölcsjégkrém; gyümölcsjégkrém-szeletek; gyümölcsös fagylaltok; gyümölcsös jégkrémek, fagylaltok;

ízesített jégkrémek; jégkrém nyalókák, fagylalt nyalókák, pálcikás jégkrémek; jégkrém nyalókák, pálcikás

jégkrémek; jégkrémek, fagylaltok; jégkrémes édességek; jégkrémrudak; joghurtalapú fagylaltok [főleg fagylalt];

kakaó alapú jeges italok; kávé alapú jeges italok; keverékek fagyasztott édességek készítéséhez; keverékek

fagylalt készítéséhez; keverékek jégkrém termékek készítéséhez, fagylaltporok; keverékek jégkrémes édességek

készítéséhez; krémfagylaltok; nem tejes jégkrémek, fagylaltok; pálcikás jégkrémek; parfé; parfék; sörbetek,

jégkásák; sörbetek [vízalapú fagylaltok]; sörbetkeverékek [fagylaltok]; szörbetek; szörbetek [fagylaltok];

szörbetek [vizes fagylaltok]; tejes fagylalt, jégkrém; tejes ízesítésű pálcikás fagylaltok; tejes jégkrém rudak; tejet

 tartalmazó pálcikás fagylaltok; trüffel ízű fagylaltok; vegán jégkrémek; vizes alapú fagylaltok.

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

bár szolgáltatások; bárok; bisztró [büfé] szolgáltatások; elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások; 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 internet kávézókban; ételek és italok felszolgálása éttermekben és bárokban; ételek és italok

felszolgálása fánkboltokban; 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 megrendelésre; ételkészítési

szolgáltatások; éttermek [szolgáltatások]; éttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások, beleértve az engedéllyel

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

fagylaltozói szolgáltatások; italszolgáltatás biztosítása; kávéház; kávéházak; kávéházi szolgáltatás; kávézói

szolgáltatások; magán vacsoraklub szolgáltatások; magánszakács, személyi séf szolgáltatások; svédasztalos

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

szolgáltatások ételek biztosításához; szolgáltatások italok biztosításához; tortadíszítések; vállalati vendéglátás

(étel és ital szolgáltatása); vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; catering szolgáltatások

ételbiztosításhoz; étel és ital catering bankettekre; étel és ital catering intézményeknek; étel és ital catering

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

és kiállítási létesítmények számára; étel és ital catering szolgáltatások gyűlések helyszíneire; étel-, italszállítás
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szervezése születésnapi bulik számára; ételkiszállítási szolgáltatások, azonnali fogyasztásra; étkeztetési

szolgáltatások konferencia-központok számára; étkeztetési szolgáltatások céges étkezdék számára; étkeztetési

szolgáltatások rendezvénytermek számára; éttermek idegenforgalmi célokra; felszolgálás szervezése születésnapi

bulik számára; kávéellátási szolgáltatások irodák számára [italok biztosítása]; kültéri étkeztetési szolgáltatások;

mobil catering szolgáltatások; szállodai catering szolgáltatások; születésnapi partiszerviz szervezése; üzleti célú

étkeztetési szolgáltatások; vendéglátás; vendéglátás szervezése születésnapi bulik számára; vendéglátással

 kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 111 )  237.478

 ( 151 )  2022.03.25.

 ( 210 )  M 20 03842

 ( 220 )  2020.12.14.

 ( 732 )  Magyar Piszke Papír Kft., Lábatlan (HU)

 ( 740 )  Kiss János József, Budapest

 ( 541 )  bioandglutenfree

 ( 511 )  35    Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; import-export

ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és

 vásárlói részére.

 ( 111 )  237.479

 ( 151 )  2022.03.25.

 ( 210 )  M 20 03281

 ( 220 )  2020.11.03.

 ( 732 )  Transmatic Kft., Kiskunlacháza (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 2    Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; színezékek, festékek; alapozók, primerek;

alizarin festékek; alumínium festékek; festékek és lemosók; festékhígítók; fixálóanyagok [lakkok]; glazúrok

[festékek, lakkok]; hígítók lakkokhoz; diszperziós festékek; vizes diszperziós festékek anyagok színezésére nagy

 mennyiségben; diszperziós pigmentek, festékek betonszínezésre; hígítók.

 ( 111 )  237.480

 ( 151 )  2022.03.25.

 ( 210 )  M 20 02390

 ( 220 )  2020.08.12.

 ( 732 )  NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Borbély Zita, Budapest

 ( 541 )  Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram

 ( 511 )  37    Acélszerkezetek építése; acélszerkezetek építése épületekhez; acélszerkezetek felépítése; acélszerkezetek

hegesztése építési célra; ácsmunkák; alapok megerősítése; alapok vízállóvá tétele; alapozás vízállóvá tételére

szolgáló termékek felszerelése, alkalmazása; alapozási talajmunka; alapozások megépítése; alapozással

kapcsolatos földalatti építési munkák; aljzatok, alátétrétegek alkalmazása; állami, önkormányzati lakások építése;

árnyékolórácsok, zajvédő falak, kerítések építése; ásási, földkiemelési szolgáltatások; ásási szolgáltatások;

aszfaltozás; belső és külső falak, mennyezetek és tetők szigetelése; beltéri szigetelési és tömítési szolgáltatások;

beltéri válaszfalak építése; beton fényezés; betonburkolás; betonfeszítés; betonformáló rendszerek installálása;

betonozás; betonsimítás; betonszivattyúzás; betontömítés; betonzsaluzat installálása; betonzúzás; bevonatok,
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burkolatok felvitele épületekre; bontási munkák, szolgáltatások; burkolás és csempézés; cölöpverés;

csatornafektetéssel kapcsolatos földalatti építési munkák; csatornázási, szennyvízelvezetési szolgáltatások;

csatornazsilipek építése; csempézési szolgáltatások; csiszolás habkővel; csőfektetés; csőszerelési szolgáltatások;

csövek illesztése; csővezeték rendszerek üzembe helyezése; csővezetékek építése; csővezetékek fektetése és

építése; csővezetékek kiépítése; csővezetékek lefektetése; csővezetékek szerelése és javítása; csővezetékekkel

kapcsolatos földalatti építési munkák; díszletek építése; egyedi épületek építése; elektromos kivitelezési, üzembe

helyezési szolgáltatások; építés; építéscontrolling, kivitelezés-felügyelet; építésfelügyelet; építésfelügyelettel

kapcsolatos konzultáció; építési [építkezési] és javítási szolgáltatások; építési menedzsment; építési munka

felügyelete; építési projektmenedzsment szolgáltatások; építési szolgáltatások; építési területek elegyengetése;

építési területek előkészítése; építési területek szintezése; építkezés; építkezés alatti tűzvédelem; építkezés ipari

kötéllel történő megközelítéssel; építkezés, magasépítés; építkezések felügyelete [irányítás]; építkezések helyszíni

felügyelete; építkezési projektekhez kapcsolódó építkezésfelügyeleti szolgáltatások; építőipari szolgáltatások;

épületalapok építése; épületbontás; épületbontási szolgáltatások; épületek átépítésével kapcsolatos tanácsadási

szolgáltatások; épületek díszítése; épületek építés alatti tűzállóvá tétele; épületek építése; épületek építése

megrendelésre; épületek, építmények, szerkezetek lebontása; épületek és építmények csörlőzése; épületek és más

szerkezetek építésével kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; épületek és más szerkezetek építése; épületek

felújításának felügyelete; épületek festése; épületek festése és mázolása; épületek kivitelezése; épületek

lebontásához kapcsolódó tanácsadó szolgáltatások; épületek lebontásának felügyelete; épületek megerősítése;

épületek süllyedésének megelőzése és helyreállítása; épületek szigetelése; épületek vakolása; épületrészek

építése; épületszigetelés; épületszigetelés, épülettömítés; épületszigetelési és tömítési szolgáltatások; esztrich

[aljzat] alkalmazása; fagyökér eltávolítás; falburkoló lapok felszerelése; falépcsők építése; falépítés; fapadlózat

lerakása; felületi bevonatok alkalmazása; festékszórás; festés és lakkozás; festési és dekorációs szolgáltatások;

festési munkák; föld alatti építés; föld stabilizálása habarcs injektálás által; föld stabilizálása vibrációs tömörítés

által; földalatti aknák építése; földalatti építmények, szerkezetek építése; földalatti galériák építése; földalatti

közlekedési hálózatok építése; földalatti tartályok kiásása; földkiemelés; földmozgatási munkák; földterületek

árvízvédelmével kapcsolatos építőmérnöki tevékenység; földtömörítés, talajszilárdítás; folyadékszállító

csővezeték hálózatok létesítése; folyosók, átjárók burkolása; függönyfalak építése; fülkék, kabinok építése;

galériák építése; gázellátó csövekkel kapcsolatos földalatti építési munkák; gázellátó hálózattal, gázvezetékekkel

kapcsolatos földalatti építési munkák; gázszállító csővezeték hálózatok létesítése; geotermikus energia

berendezések építése; geotermikus fűtőberendezések építése; geotermikus közösségi fűtőberendezések építése;

gépek leszerelése; gipszkarton kivitelezési szolgáltatások; gipszkarton panelek felszerelése; gőzszállító

csővezeték hálózatok létesítése; habarcs erősítés alapzatokhoz; habarcsolási szolgáltatások; hálózatok fektetése;

házak építése; házak építése megrendelésre; házbővítések építése; házépítés; házfestés; helyszínek előkészítése

[építés]; helyszíni építési projekt-menedzselési szolgáltatások; helyszíni projektirányítás épületek építésével

kapcsolatban; hidraulikus eszközökkel végzett építési szolgáltatások; ideiglenes szerkezetépítési szolgáltatások;

infrastruktúra építés; ingatlanépítés [ingatlanvagyon építése]; ingatlanfejlesztési szolgáltatások [építés];

ingatlanprojektekhez kapcsolódó építkezésfelügyeleti szolgáltatások; intézményi célt szolgáló épületek építése;

istállók építése; iskolák építése; kábelezéssel kapcsolatos földalatti építési munkák; kábelfektetés; kábelfektetési

szolgáltatások; kazánok újratéglázása és újjáépítése; kémények lebontása; kéményépítés; kerítések felállítása;

kerti épületek építése [felállítás és üvegezés]; kiállítási standok, emelvények és bódék építése és felállítása;

kiállító standok építése; kőműves munkák; konyhák építése; konzultáció konstrukciókról; kotrással, ásással

kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; kőzetfúrás; közművek építése; közüzemi infrastruktúra építés; közüzemi

létesítmények építésével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; külső és belső festés; külső oldali burkolás;

kútépítés; kútfúrás; lakáscélú építéssel kapcsolatos építési szolgáltatások; lakóingatlan-építés; lakóingatlanok

építése; lépcsőfokok felületének előkészítése lefedésre és burkolásra; leszerelési, bontási szolgáltatások;

magánlakások építése; mechanikai emelési szolgáltatások az építőipar számára; mennyezet építés; mennyezet

kialakítás, szerelés; mennyezet textúra igazítás; mennyezetburkolás; nedvesség elleni szigetelési szolgáltatások;

napenergiát hasznosító közhasznú létesítmények építése; nehézgépészeti építkezés; nyilvános létesítmények
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építése; oktatási épületek építése; öntözéssel kapcsolatos építőmérnöki tevékenység; oszlopállítási, cölöp beverési

szolgáltatások; oszlopos előtetők, védőtetők építése; padlóburkolási szolgáltatások; padlóburkoló lapok lerakása;

padlóépítés; padlófelületek előkészítése lefedéshez és burkoláshoz; padozatok, deszkaburkolatok készítése;

palázás és csempézés; parkettázás; pillérek, oszlopok építése; pillérek, oszlopok lebontása; raktárak építése és

javítása; rekreációs [szórakoztató] célú komplexumok építése; résfalak építése; szabadidő-komplexumok építése;

szálláshelyek belső kialakítása [építés]; szárazföldi csővezetékek telepítése; szárazföldi építkezés; szaunák

építése; szellőzőaknák építése; szennyvízcsatornákkal kapcsolatos földalatti építési munkák; szennyvízrendszerek

építése; szigetelési szolgáltatások; szigetelőanyagok épületekbe, tetőkbe és szerkezetekbe való beépítése; szilárd

talajburkolatok építése; szolgáltatások épületek nedvesség elleni szigetelésére építés során; szolgáltatások föld

stabilizálására megerősítő rudak beillesztése által; szolgáltatások föld stabilizálására cement injektálás által;

szolgáltatások talaj cement befecskendezés általi stabilizálásához; szolgáltatások talaj stabilizálására habarcs

befecskendezés által; szolgáltatások talaj stabilizálására vibrációs tömörítés által; szolgáltatások védőbevonatok

felviteléhez épületek külső felületére; talaj lecsapolása; talaj stabilizálása megerősítő rudak beillesztése által;

talajcölöpözés; talajkotrás; talajstabilizálás; talajstabilizáló habarcs injektálása; talajstabilizáló szolgáltatások

vibrációs tömörítéssel; tartozékok és szerelvények felszerelése épületekben; téglafalak burkolása; telkek, építési

területek megtisztítása; tetőfedési szolgáltatások; tetőfedő munkák; tetők építése; tetők lebontása; tetők szerelése;

tetőszigetelés; többszintes autóparkolók építése; töltések, földsáncok építése; üdülési szálláshelyek építése; utak

aszfaltozása; utak építése; útalapzatok építése; útburkolás; útburkolati csíkok felfestése; útburkolatok

felületmegmunkálása; útburkolatok tömítése; útburkoló szolgáltatások; útépítés; üzletek építése; üzlethelyiségek

átalakítása; vakolás [vakolási munkák]; vakolási szolgáltatások; válaszfalak építése; vásári standok és üzletek

építése; védőbevonatok felvitele épületekre; védőbevonatok felvitele épületfelületekre; védőbevonatok felvitele

üreges felületekre; védőfestékek felvitele épületekre; védőfestékek felvitele fára; verandák, télikertek építése;

vezetékekkel kapcsolatos földalatti építési munkák; vidéki, mezőgazdasági létesítmények építése; villamossági,

elektronikai kivitelezési szolgáltatások; vízálló bélések alkalmazása; vízellátó berendezések építése; vízellátó

csövekkel kapcsolatos földalatti építési munkák; vízellátó hálózattal kapcsolatos földalatti építési munkák;

vízelvezetés, talajlecsapolás; vízelvezető rendszerek építése; vízhatlan burkolatok felvitele tetőkre;

vízvezeték-szerelés; zsaluzási szolgáltatások; zsaluzat installálása betonozáshoz; beléptető rendszerek

felszerelése, üzembe helyezése; betörésjelző riasztók javítása; betörésjelző riasztók üzembe helyezése;

betörésjelző riasztók üzembe helyezése, karbantartása és javítása; betörésjelzők felszerelése; betörésvédelmi

riasztórendszerek felszerelése és javítása; biztonsági rendszerek felszerelése; biztonsági rendszerek üzembe

helyezése; biztonsági zárak javítása; lakatosmunkák [javítás]; riasztó-felszerelési szolgáltatások; riasztók

beüzemelése; riasztók javítása; riasztók karbantartása és szervizelése; tűzjelző készülékek javítása; tűzjelző

készülékek javítása vagy karbantartása; tűzjelző készülékek üzembe helyezése; tűzjelző rendszerek felszerelése;

tűzriasztó készülékek; tűzriasztó készülékek javítása; tűzriasztó készülékek javításával vagy karbantartásával

kapcsolatos információszolgáltatás; tűzriasztó készülékek karbantartása; tűzriasztó rendszerek karbantartása és

szervizelése; tűzriasztók felszerelése és javítása; tűzvédelmi evakuációs rendszerek üzembe helyezése; vezeték

nélküli zárak beszerelése; zárak felszerelése; zárak felszerelése, cseréje, pótlása és javítása; zárszerelvények

felszerelése; bojlerek javítása vagy karbantartása; elektronikus vagy légkondicionáló rendszerek karbantartása;

fűtési rendszerek karbantartása és javítása; fűtéstechnikai szolgáltatások; fűtő- és hűtőberendezések üzembe

helyezése; fűtő-, szellőző- és légkondicionáló berendezések épületekbe való utólagos beszerelése;

fűtőberendezések beszerelése; fűtőberendezések épületekbe való utólagos beszerelése; fűtőberendezések

tervszerű szervizelése; fűtőberendezések üzembe helyezése; fűtőberendezések üzembe helyezése és javítása;

fűtőberendezések üzembe helyezése, javítása és karbantartása; fűtőkészülékek javítása; fűtőkészülékek javítása és

karbantartása; hő visszanyerő készülékek javítása; klímaberendezések felújítása; klímarendszerek beüzemelése;

központi fűtés beszerelése; központi fűtés rendszerek üzembe helyezése; központi fűtés üzembe helyezése;

légcsatorna tisztítási szolgáltatások; légkondicionálási, klímatechnikai vállalkozási szolgáltatások;

légkondicionáló berendezések javítása vagy karbantartása [ipari célra]; légkondicionáló berendezések üzembe

helyezése; légkondicionáló berendezések üzembe helyezése, karbantartása és javítása; légkondicionáló
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berendezések telepítése és javítása; légkondicionáló berendezések felszerelése és javítása; légkondicionáló

berendezések javítása és karbantartása; légkondicionáló berendezések javítása; légkondicionáló berendezések

tervszerű szervizelése; légkondicionáló berendezések épületekbe való utólagos beszerelése; légkondicionáló

berendezések javítása vagy karbantartása; szagtalanítási szolgáltatások; szellőző berendezések épületekbe való

utólagos beszerelése; szellőző- és porelszívó rendszerek üzembe helyezése; szellőztető berendezések üzembe

helyezése; szellőztető berendezések javítása; szellőztető berendezések javítása és karbantartása; szellőztető

berendezések tervszerű szervizelése; akusztikus mennyezetek tisztítása; átereszek tisztítása; épületbelsők

takarítási szolgáltatásai; épületek belső felületeinek tisztítása; épületek [belső] tisztítása, takarítása; épületek

mosása; épületek tisztítása [külső felületé]; épülethomlokzat tisztítás, takarítás; épülettakarítás, épülettisztítás;

gondnoki, házfelügyelői szolgáltatások; helyszínek takarítása rendezvények előtt és után; higiénikus tisztítás

[épületek]; középületek takarítása; külső falfelületek tisztítása; madarak okozta szennyeződés tisztítása

épületekről; mennyezetfelületek tisztítása; mennyezettisztítási szolgáltatások; padlásterek takarítása;

padlófelületek tisztítása; padlófényezés; szabadidőközpontok szerződéses takarítása; szállodák takarítása;

víznyelő aknák tisztítása; ablakbevonatok felvitele; ablakfóliák felhelyezése; ablakkeretek beszerelése;

ablakkeretek cseréje; ablakkeretek festése; ablakok beszerelése; ablakok cseréje; ablakok hőszigetelése; ablakok

javítása; ablakok karbantartása; ablakok üvegezése; ablakszerelvények felszerelése; ablaktisztítás; beltéri

árnyékolók, rolók javítása; dupla üveg beszerelése; épületüvegezési szolgáltatások; másodlagos üvegezés

felszerelése; redőnyök felszerelése és javítása; reluxák felszerelése és javítása; rolók felszerelése; táblaüveg

beépítési és javítási szolgáltatások; üveg behelyezése, felszerelése; üveg és üvegelemek felszerelése; üveges

munkák, üvegezés; üvegezés; üvegezés felújítása; üvegezés [üvegáruk]; üvegezett épületszerkezetek felszerelése;

védőfilmek felvitele üvegre; bútorasztalos munkák [javítás]; bútorfelújítás, restaurálás; kárpitjavítás; kárpitozás;

szekrények javítása; szekrények újraburkolása; újrakárpitozás; felvonójavítás; felvonók és liftek üzembe

helyezése; felvonók felszerelése és javítása; felvonók javítása; felvonók javítása és karbantartása; felvonók

karbantartása; felvonók [liftek] javítása vagy karbantartása; felvonószerelés; liftek üzembe helyezése; faanyag

gombafertőzésének megszüntetése; felületek kezelése állatriasztó készítményekkel; helyiségek kártevő- és

 rovarbiztossá tétele; helyiségek vizsgálata szú jelenlétének kimutatására.

 41    Beszédírás, nem reklámcélra; böngészhető kiadványok megjelentetése az interneten vagy globális

számítógépes hálózaton; brosúrák kiadása; digitális videó, audió és multimédia kiadási szolgáltatások;

dokumentumok kiadása; elektronikus kiadványok megjelentetése; elektronikus kiadványok multimédiás

megjelentetése; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása;

elektronikus könyvek és folyóiratok online megjelentetése; elektronikus könyvek és folyóiratok internetes

publikációja; elektronikus publikációk biztosítása; elektronikus szövegek megjelentetése; eseménynaptárak

kiadása; felhasználói értékelések szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra; felhasználói értékelési

rangsorok szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra; fényképek közzététele; füzetek kiadása;

hírlevélkiadási szolgáltatások; hírlevelek kiadása; ismertetők kiadása; katalógusok kiadása; képeket tartalmazó

nyomtatott anyagok szerkesztése, nem reklámcélokra; képzéssel, tudománnyal, közjoggal és társadalmi ügyekkel

kapcsolatos dokumentumok megjelentetése; kézikönyvek kiadása; kiadás/megjelentetés (könyv -); kiadói

szolgáltatások; kiadványok megjelentetése; könyvek publikálása és kiadása; megrendelésre történő írás nem

reklámcélokra; multimédia publikációk; multimédiás anyagok online kiadása; nem reklámcélú írott szövegek

szerkesztése; nem reklámcélú szövegek publikálása; nyomtatott anyagok kiadása [elektronikus formában is],

kivéve reklámcélokra; nyomtatott anyagok közzététele [a reklámszövegek kivételével] elektronikus formában;

nyomtatott anyagok megjelentetése elektronikus formában; nyomtatott anyagok megjelentetése elektronikus

formában az interneten; nyomtatott anyagok multimédiás kiadása; nyomtatott anyagok [nem reklámszövegek]

kiadása; nyomtatott jegyzékek kiadása; nyomtatványok és nyomtatott kiadványok megjelentetése; nyomtatványok

kiadása; nyomtatványok kiadása és szerkesztése; oktatáshoz kapcsolódó nyomtatott anyagok kiadása; oktatási

anyagok kiadása; oktatási célú nyomtatványok kiadása; oktatási és képzési útmutatók kiadása; oktatási

kézikönyvek kiadása; oktatási szövegek kiadása; oktatókönyvek kiadása; oktatókönyvek megjelentetése;

oktatótartalom létrehozása [írása] podcastokhoz; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők;
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online elektronikus kiadványok biztosítása, nem letölthetők; online kiadványok megjelentetése; online, nem

letölthető útikönyvek, térképek, városkalauzok és utazók által használt listák megjelentetése; podcastok

létrehozása [írása]; poszterkiadás; prospektusok kiadása; szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos nyomtatványok

kiadása; szórólapok megjelentetése; szövegírás; szövegek kiadása; szövegek írása és kiadása, a reklámszövegek

kivételével; szövegek kiadása cd-rom-ok formájában; szövegek kiadása elektronikus média formájában;

szövegkészítési szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; tudományos munkák közzététele;

útikalauzok kiadásához kapcsolódó szolgáltatások; útikönyv-kiadási szolgáltatások; bemutatók szervezése

szórakoztatási célokra; díjátadó ünnepségek rendezése és lebonyolítása; díjátadó ünnepségek szervezése;

divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; előadások szervezése; előadások szervezése és lebonyolítása;

játékok szervezése; játékok szervezése és lebonyolítása; játékok szervezése, rendezése; játékok, vetélkedők és

versenyek rendezése; kapcsolódó oktatási szemináriumok szervezése; képzési célú bemutatók szervezése; képzési

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

bemutatók szervezése; képzési célú vetélkedők, versenyek szervezése; képzési szemináriumok lebonyolítása;

képzéssel kapcsolatos konferenciák rendezése; képzéssel kapcsolatos konferenciák szervezése; képzéssel

kapcsolatos szemináriumok szervezése; képzéssel kapcsolatos szemináriumok rendezése; kereskedelemmel

kapcsolatos konferenciák rendezése; kereskedelemmel kapcsolatos szemináriumok rendezése; kereskedelemmel

kapcsolatos szemináriumok szervezése; kereskedelmi célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése;

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

szervezése; kiállítási szolgáltatások szórakoztatási célokra; kiállítási szolgáltatások oktatási célokra; kiállítások

lebonyolítása szórakoztatási célokra; kiállítások megszervezése oktatási célokra; kiállítások rendezése oktatási

célokra; kiállítások szervezése oktatási célokra; konferencia szolgáltatások; konferenciák és szemináriumok

szervezése és lebonyolítása; konferenciák, kongresszusok, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása;

konferenciák szervezése; konferenciák, kongresszusok szervezése és lebonyolítása; konferenciák szervezése és

lebonyolítása; konferenciák szervezése, lebonyolítása és rendezése; konferenciák szervezésével, lebonyolításával

és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; konferenciaszervezés; kongresszusok

szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése, lebonyolítása és rendezése; kongresszusok szervezésével,

lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; kulturális célú bemutatók

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

szervezése; kulturális célú vetélkedők, versenyek szervezése; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos

konferenciák szervezése; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos szemináriumok rendezése; kulturális vagy

oktatási célú kiállítások szervezése; műértéssel kapcsolatos műhelyek és szemináriumok lebonyolítása; művészeti

galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások; művészeti kiállításokkal kapcsolatos

szolgáltatások; művészeti versenyek szervezése; oktatási célú bemutatók szervezése; oktatási célú előadások

tervezése; oktatási célú kiállítások rendezése; oktatási célú kiállítások lebonyolítása; oktatási célú kiállítások,

bemutatók szervezése; oktatási célú kiállításszervezés; oktatási célú konferenciák szervezése; oktatási célú

konferenciák tervezése; oktatási célú kongresszusok szervezése; oktatási célú összejövetelek rendezése; oktatási

célú show-k rendezése; oktatási célú szemináriumok szervezése; oktatási célú szemináriumok tervezése; oktatási

célú vetélkedők, versenyek szervezése; oktatási gyűlések, kongresszusok szervezése; oktatási kiállítások

szervezése; oktatási konferenciák levezetése; oktatási konferenciák rendezése és lebonyolítása; oktatási

konferenciák szervezése; oktatási szemináriumok szervezése; oktatási szemináriumok tartása; oktatási vagy

szórakoztatási célú versenyek szervezése; oktatási versenyek szervezése; oktatással kapcsolatos konferenciák

szervezése; oktatással kapcsolatos szemináriumok szervezése; oktatással kapcsolatos szemináriumok rendezése;

oktatással kapcsolatos szimpóziumok; oktató szemináriumok szervezése; összejövetelek lebonyolítása; rekreációs

célú konferenciák szervezése; rekreációs célú összejövetelek rendezése; rekreációs célú szemináriumok

szervezése; rekreációs, szabadidős versenyek rendezése; szemináriumok; szemináriumok és konferenciák

rendezése; szemináriumok és kongresszusok tartása, vezetése; szemináriumok és workshopok [képzés]

szervezése és lebonyolítása; szemináriumok rendezése, lebonyolítása és szervezése; szemináriumok szervezése;

szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szemináriumok tartása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása;
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szimpóziumok szervezése, lebonyolítása és rendezése; szimpóziumok szervezésével, lebonyolításával és

rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; szórakoztatási célú gyűlések, szakmai

konferenciák szervezése; szórakoztatási célú kiállítások lebonyolítása; szórakoztatási célú kiállítások szervezése;

szórakoztatási célú összejövetelek lebonyolítása; szórakoztatással kapcsolatos szimpóziumok; szórakoztatással

kapcsolatos szemináriumok szervezése; szórakoztatással kapcsolatos konferenciák szervezése; szórakoztató célú

kiállítások lebonyolítása; találkozók és konferenciák szervezése; találkozók szervezése és lebonyolítása; üzleti

célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; üzleti konferenciák szervezése; üzleti szemináriumok

szervezése; workshopok [képzés] szervezése, lebonyolítása és rendezése; audiovizuális felvételek készítése; előre

felvett videofilmek elkészítése; eredeti felvételek készítése; felvételkészítő szolgáltatások; fényképészet;

fényképészeti filmvágás; fényképszerkesztés; filmek és videofilmek gyártása; filmformátumok kidolgozása;

filmszerkesztés, vágás; fotóösszeállítások készítése; hang- és képfelvételek készítése hang- és képhordozókon;

hang- és/vagy videofelvételek készítése; hang- és videoanyagok készítése, fényképészet; hang- és videofelvételek

készítése; hang- és videoszerkesztési szolgáltatások; hang- és zenefelvételek készítése; hanganyagok készítése;

hangfelvétel készítés; multimédiás szórakoztatás biztosítása weboldalon keresztül; nem letölthető digitális

hangfelvételek szolgáltatása az internetről; nyers audiofelvételek készítése; oktatási beszámolók készítése;

oktatási célú hang- és videofelvételek készítése; oktatási filmek gyártása; oktatóvideók készítése;

portréfényképezés; speciális effektes animációk készítése filmekhez és videókhoz; szórakoztató anyagok

készítése filmek formájában; szórakoztató anyagok készítése videók formájában; szórakoztató hangfelvételek

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

útján; szórakoztató videoszalagok készítése; videó szerkesztés; videofelvételek bemutatásához kapcsolódó

szolgáltatások; videofelvételek készítése; videofelvételek szerkesztése; videók, videofelvételek készítése;

videokészítési szolgáltatások; videorögzítés; csapatépítés (oktatás); diákok oktatási tanfolyamokon való

részvételének megszervezése; képzés és oktatás; képzés szervezése; képzés, tanítás és oktatás biztosítása;

képzések szervezése; képzések tartása; képzési célú előadások szervezése és lebonyolítása; képzési célú

műhelyek; képzési célú túrák lebonyolítása; képzési célú túrák szervezése; képzési lehetőségek biztosítása;

képzési rendezvények szervezése és lebonyolítása; képzési szemináriumok lebonyolítása ügyfelek számára;

kézművességgel és iparművészettel kapcsolatos oktatási és képzési szolgáltatások; létesítmények biztosítása

oktatási célokra; létesítmények biztosítása oktatáshoz; műhelyek szervezése; műhelyek lebonyolítása [képzés];

oktatási célú műhelyek; oktatási kézikönyvek fejlesztése; oktatási kongresszusok szervezése; oktatási

létesítmények biztosítása; oktatási rendezvények lebonyolítása; összejövetelek szervezése az oktatás területén;

rekreációs célú kiállítások lebonyolítása; szemináriumok rendezése és lebonyolítása; szemléltetés [oktatási

célokra]; találkozók szervezése és lebonyolítása az oktatás területén; üzleti konferenciák lebonyolítása; vezetett

tanulmányi túrák szervezése; vezetett tanulmányi túrák lebonyolítása; díszletek kölcsönzése; létesítmények

bérbeadása televíziós műsorok készítéséhez; létesítmények rendelkezésre bocsátása szabadidős

tevékenységekhez; szabadidős létesítmények üzemeltetése; múzeumi kiállítások; múzeumi kurátorok

szolgáltatásai; múzeumi létesítmények és szolgáltatások biztosítása; múzeumi létesítmények, szolgáltatások

biztosítása bemutatókhoz; múzeumi létesítmények, szolgáltatások biztosítása kiállításokhoz; múzeumi

létesítmények üzemeltetése; múzeumi szolgáltatások; múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások];

múzeumok vezetése; élő előadások bemutatása; élő előadások szervezése és bemutatása; élő előadások

szervezése; élő előadásokkal kapcsolatos szolgáltatások; szórakoztatási célú élő bemutatók; helyfoglalás

előadásokra és színházi jegyfoglalás; helyfoglalás szórakoztató eseményekre; jegyátvételi szolgáltatások

szórakoztató, sport- és kulturális rendezvényekhez; jegyfoglalás kulturális rendezvényekre; jegyfoglalási

szolgáltatások előadásokra és más szórakoztató rendezvényekre; jegyfoglalási szolgáltatások előadásokra;

jegyfoglalási szolgáltatások kulturális rendezvényekre; jegyfoglalási szolgáltatások szórakoztató és szabadidős

rendezvényekre; jegypénztári szolgáltatások; jegyrendelési és jegyfoglalási szolgáltatások; jegyvásárlási

 szolgáltatások szórakoztató rendezvényekhez.

 43    Elszállásolási szolgáltatások; helyszínek biztosítása rendezvényekhez, ideiglenes irodai férőhelyek és

termek biztosítása; ideiglenes elszállásolás biztosítása; ideiglenes szobabérlés; közösségi célú helyiségek
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bérbeadása; pavilonok kölcsönzése, bérbeadása; recepciós szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz [érkezések

és távozások ügyintézése]; rendezvényhelyiségek, valamint ideiglenes iroda- és tárgyalóhelyiségek biztosítása;

rendezvénysátrak bérbeadása; rendezvénysátrak kölcsönzése; sátrak kölcsönzése; szállás biztosítása klubok,

csoportok tagjainak; szállásadási szolgáltatások összejövetelekhez; szállásadással kapcsolatos irodai

szolgáltatások; szállodák, szállók, panziók, üdülő és turista szálláshelyek; szoba- és terembérlési szolgáltatások;

szobák bérbeadása; üdülési szállás biztosítása; vendéglátási szolgáltatások [szállásadás]; bankettek és társas

összejövetelek tartására alkalmas létesítmények biztosítása különleges alkalmakra; esküvői fogadások szervezése

[helyszínek]; kiállítási létesítmények biztosítása; kiállítási termek bérbeadása; kiállítóhelyek biztosítása

hotelekben; konferencia létesítmények biztosítása; konferenciatermek biztosítása; létesítmények biztosítása

konferenciákhoz, kiállításokhoz és találkozókhoz, értekezletekhez; létesítmények biztosítása vásárokhoz és

kiállításokhoz; létesítmények rendelkezésre bocsátása összejövetelekhez; szakmai bemutatók, kiállítások

létesítményeinek biztosítása [szállásadás]; szállásbiztosítás találkozókhoz; szálláshely biztosítás találkozókhoz;

termek kölcsönzése közösségi célokra; bankett szolgáltatások; alkoholos italok felszolgálása; bankettek

szervezése; bár- és éttermi szolgáltatások; bár szolgáltatások; bárok; bisztró [büfé] szolgáltatások; borkóstolási

szolgáltatások (italok biztosítása); delikát éttermek, csemegeáruk [éttermek]; elhelyezés biztosítása

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

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

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

ételek és italok biztosítása bisztrókban; ételek és italok biztosítása éttermekben és bárokban; ételek és italok

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

számára; ételek és italok felszolgálása éttermekben és bárokban; 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; ételszobrászat; éttermek [szolgáltatások]; étkezdei,

menzai szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások, beleértve az engedéllyel rendelkező bár

létesítményeket, szolgáltatásokat; éttermi szolgáltatások étel elvitelre árusításához; fagylaltozók, fagylaltozói

szolgáltatások; grilléttermek; italszolgáltatás biztosítása; juice bár szolgáltatásai; kantinok, büfék, étkezdék;

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

önkiszolgáló éttermek; salátabárok; snack-szolgáltatások; svédasztalos éttermi szolgáltatások; szállodai étkezés,

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

szolgáltatások ételek biztosításához; szolgáltatások italok biztosításához; tortadíszítések; vendéglátási

szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; zártkörű drinkbár szolgáltatások; ideiglenes szállásfoglalás;

idegenforgalmi szálláshelyek foglalása; ideiglenes szállások foglalása az interneten keresztül; ideiglenes

szállásszervezés; szállásfoglalás; szállásfoglalás utazók számára; szállásrendelési szolgáltatások; szállodai

férőhely foglalás; szállodai foglalási szolgáltatások; szállodai foglalási szolgáltatások az interneten keresztül;

szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szobák lefoglalása utazók számára; szobafoglalás; szobafoglalás

utazóknak; szobafoglalási, valamint szállodai foglalási szolgáltatások biztosítása; üdülési szállásfoglalási

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

 ( 111 )  237.483

 ( 151 )  2022.03.25.

 ( 210 )  M 21 01977

 ( 220 )  2021.05.17.

 ( 732 )  Magyar RTL Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Seres Zsuzsanna Sára, Budapest

 ( 541 )  Hotel Margaret

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

kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok frissítése és karbantartása
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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; 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; szponzorok felkutatása; telemarketing

szolgáltatások; teleshop műsorok gyártása; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; üzleti

értékelés; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs

szolgáltatások; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozások

összehozásával kapcsolatosan; üzleti menedzsment előadóművészek részére; üzleti szerződések tárgyalása másik

fél megbízásából; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és

üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési

tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; vállalati kommunikációs szolgáltatások;

 vásárlási megrendelések ügyintézése; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

 38    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;
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cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető];

diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; éjszakai klubok; elektronikus

kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő

előadások bemutatása; fényképészet; filmek feliratozása; filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek;

filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók; forgatókönyvírás;

forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok készítése; hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki

szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás

show-műsorokra; jelbeszéd fordítása; karaoke szolgáltatás nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy

oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás;

kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; lemezlovas [DJ] szolgáltatások; mentorálás; mikrofilmezés;

mozifilmek kölcsönzése; művészeti alkotások bérbeadása; művészeti 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.

 ( 111 )  237.484

 ( 151 )  2022.03.25.

 ( 210 )  M 21 03034

 ( 220 )  2021.08.16.

 ( 732 )  Nyíri Miklós, Erdőkertes (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  33    Alkoholos italok gyümölcsből; gyümölcsöt tartalmazó alkoholos italok; borból és gyümölcsléből készült

 alkoholos italok.

 ( 111 )  237.485

 ( 151 )  2022.03.25.

 ( 210 )  M 21 02840

 ( 220 )  2021.07.23.

 ( 732 )  Kéri Csaba György, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gál András István Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Haver vagy

 ( 511 )   41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
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 ( 111 )  237.486

 ( 151 )  2022.03.25.

 ( 210 )  M 21 02679

 ( 220 )  2021.07.07.

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

  

( 546 )

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

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

 ( 111 )  237.487

 ( 151 )  2022.03.26.

 ( 210 )  M 21 03035

 ( 220 )  2021.08.17.

 ( 732 )  Kulcsár Vetőmag Kft., Hajdúszoboszló (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  33    Bor alapú italok; bort tartalmazó italok [fröccsök]; édes borok; eredetmegjelöléssel védett borok; oltalom

 alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borok; pezsgős borok.

 ( 111 )  237.488

 ( 151 )  2022.03.25.

 ( 210 )  M 21 03033

 ( 220 )  2021.08.16.

 ( 732 )  Városi Srácok Vendéglátó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Vida Mariann Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  237.489

 ( 151 )  2022.03.25.

 ( 210 )  M 21 03031

 ( 220 )  2021.08.16.

 ( 732 )  Sebánné Joó Tünde, Százhalombatta (HU)

 Sebán Zoltán, Százhalombatta (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 )   41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  237.490

 ( 151 )  2022.03.25.

 ( 210 )  M 20 02033

 ( 220 )  2020.07.16.

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szentesi Orsolya, Budapest

 ( 541 )  SUPRASTAR

 ( 511 ) 5    Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; vitaminkészítmények,

 ásványi élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők.

 ( 111 )  237.491

 ( 151 )  2022.03.25.

 ( 210 )  M 21 02202

 ( 220 )  2021.06.02.

 ( 732 )  CLASMAN TECHNOLOGY Korlátolt Felelősségű Társaság, Dunaújváros (HU)

 ( 541 )  Bella Vita

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

 ( 111 )  237.492

 ( 151 )  2022.03.26.

 ( 210 )  M 21 03296

 ( 220 )  2021.09.16.

 ( 732 )  VULTRON Műszaki Fejlesztési és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Turcsány Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  VMX (Vultron Message eXchange) protocol

 ( 511 ) 9    Elektronikus interaktív táblák; vezérlőegységek erősítőkhöz járművekben való használatra; elektronikus

szabályzók, vezérlők; elektronikus vezérlő berendezések; elektronikus vezérlő készülékek; elektronikus

vezérlőegységek; szoftvereket tartalmazó ipari vezérlők; vezérlőpultok (elektromos); interaktív adatbázis

szoftverek; szoftverek információk kereséséhez és visszakereséséhez számítógép hálózaton keresztül; letölthető

felhőalapú szoftverek; letölthető számítógépes szoftverek blokklánc technológiához; letölthető számítógépes

szoftverek adatok kezeléséhez; letölthető számítógépes szoftverek információk kezeléséhez; nagy adathalmazokat

kezelő szoftverek; számítógépes szoftver programok adatbázis kezeléshez; számítógépes szoftverek adattárolás

automatizálásához; számítógépes szoftverek dokumentummenedzsmenthez; adatok keresését és kinyerését

lehetővé tevő számítógépes szoftverek; adatkezelő szoftverek; adat- és fájlkezelő és adatbázis szoftverek;

hardvermegbízhatósági szoftverek; hardvertesztelő szoftverek; integrált áramköri komponensek működtetésére és

kezelésére szolgáló szoftverek; karbantartó szoftver; operációs rendszerek; optimalizáló szoftverek; rendszer- és

rendszertámogató szoftverek, és firmware-ek; rendszerszoftverek; rendszertámogató szoftverek; számítógépes

rendszert karbantartó és működtető számítógépes szoftver; számítógépes szoftverek különböző számítógépes

hálózati operációs rendszerek közötti migrációhoz; internetes információnyújtást lehetővé tévő számítógépes

szoftverek; tartalomkezelő szoftverek; vállalati tartalmak kezelésére szolgáló [ECM] szoftverek;

járműszimulációs szoftverek; számítógépes szoftver csomagok; számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető;

szimulációs szoftverek; szoftver csomagok; kommunikációs berendezések; számítógép hardverek; elektronikus

kijelzők, kijelzőtáblák; képernyők, kijelzők; kijelzők; kijelzőmonitorok járművekhez, a teljes kilátás biztosítására;

kijelzőpanelek járművekhez; LED-képernyő kijelzők; LED-es képernyők; monitorok; monitorok [számítógép

 hardver]; számítógép képernyők, monitorok.

 35    Adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése

 és karbantartása; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés.
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 38    Digitális adatátviteli szolgáltatások; digitális kommunikációs szolgáltatások; elektronikus kommunikációs

szolgáltatások; információk elektronikus továbbítása; számítógépes kommunikáció és internet hozzáférés;

üzenetek, adatok és tartalmak interneten és más számítógépes és kommunikációs hálózatokon keresztül történő

 átvitele; üzenetek és adatok elektronikus átvitele; üzenetküldési és -fogadási szolgáltatások.

 42    Adatok importálására és kezelésére szolgáló szoftverek tervezése és fejlesztése; elektronikus adatfeldolgozó

szoftverek tervezésével kapcsolatos szolgáltatások; számítógép-programozás és szoftvertervezés;

számítógép-programozás és számítógépes programok karbantartása; számítógép-programozó szolgáltatások;

számítógépes adatbázis-kezelő programok tervezése és fejlesztése; számítógépes adatbázis-szoftverek fejlesztése

és karbantartása; számítógépes hardverek és szoftverek tervezése; számítógépes hardverek és szoftverek

fejlesztése; számítógépes kódok fejlesztése; számítógépes kódok tervezése; számítógépes kódolás; számítógépes

programfejlesztés; számítógépes programok és szoftverek fejlesztéséhez kapcsolódó kutatás; számítógépes

programok készítése; számítógépes programok karbantartása; számítógépes programok írása, frissítése és

adaptálása; számítógépes programok szerkesztéséhez kapcsolódó szolgáltatások; számítógépes programtervezés

és -fejlesztés; számítógépes szoftver fejlesztése és frissítése; számítógépes szoftver fejlesztése; számítógépes

szoftver frissítése és bővítése; számítógépes szoftver installálás; számítógépes szoftver telepítése, karbantartása,

javítása és szervizelése; számítógépes szoftverek írása és tervezése; számítógépes szoftverek tervezése és

frissítése; számítógépes szoftverek telepítése, javítása és karbantartása; számítógépes szoftverek tervezése és

fejlesztése jármű-szimulációhoz; számítógépszoftver tervezése, karbantartása és aktualizálása; szoftverek

tervezése digitális jelfeldolgozáshoz; szoftvertelepítés; digitális jelfeldolgozó hardverek fejlesztése; mérnöki

szolgáltatások a kommunikációs technológia területén; mérnöki szolgáltatások, munkák; mérnöki tanácsadó

 szolgáltatások; mérnöki tervezési szolgáltatások.

 ( 111 )  237.493

 ( 151 )  2022.03.26.

 ( 210 )  M 21 03298

 ( 220 )  2021.09.17.

 ( 732 )  Szentpéteri Borpince Kft., Kiskőrös (HU)

 ( 740 )  Csvila Ügyvédi Iroda, Szeged

 ( 541 )  Cabernéro

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

 ( 111 )  237.494

 ( 151 )  2022.03.26.

 ( 210 )  M 21 03300

 ( 220 )  2021.09.17.

 ( 732 )  Nagy Viktória, Gyömrő (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Friss péksütemények; leveles tésztából készült péksütemények; pékáruk; pogácsák, fánkok; kenyér; friss

kenyerek; kenyerek és zsemlék; bucik, zsemlék; reggeli sütemények; sós sütemények; sütemények;

péksütemények készítésére használt keverékek; lisztek; fagyasztott sütemények; fagyasztott tésztalapok;

 fagyasztott tészta aprósüteményekhez, kekszekhez; szendvicsek.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: friss péksütemények; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és

internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: leveles tésztából készült péksütemények; a következő árukkal
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kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: pékáruk; a

következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások:

pogácsák, fánkok; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes

kiskereskedelmi szolgáltatások: kenyér; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és

internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: friss kenyerek; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi,

nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: kenyerek és zsemlék; a következő árukkal

kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: bucik, zsemlék; a

következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások:

reggeli sütemények; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes

kiskereskedelmi szolgáltatások: sós sütemények; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi,

nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: sütemények; a következő árukkal kapcsolatos

kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: péksütemények készítésére

használt keverékek; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes

kiskereskedelmi szolgáltatások: lisztek; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és

internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: fagyasztott sütemények; a következő árukkal kapcsolatos

kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: fagyasztott tésztalapok; a

következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások:

fagyasztott tészta aprósüteményekhez, kekszekhez; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi,

 nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: szendvicsek.

  40    Kenyér egyedi igények szerinti előállítása; pékáruk egyedi igények szerinti előállítása.

 43    Kávézói szolgáltatások; vendéglátás; elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások;

étel- és italkészítés; ételek és italok szolgáltatása vendégek számára; vendéglátási szolgáltatások [étel- és

 italszolgáltatás].

 ( 111 )  237.495

 ( 151 )  2022.03.26.

 ( 210 )  M 21 03303

 ( 220 )  2021.09.17.

 ( 732 )  Agroforg Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 4    Kenőanyagok láncfűrészek láncainak védelmére; ásványi kenőolajok; ásványi olajok; ásványi olajok és

zsírok ipari célokra [nem üzemanyagként]; hajtóműolajok; kenőanyagok; kenőanyagok gépekhez; kenőolajok

 benzinmotorokhoz; kenőolajok és -zsírok; láncolaj; lánczsír; motorolaj.

7    Elektromos kerti gépek; kerti talajművelő gépek; permetezők [gépek] kerti használatra, rovarirtók

permetezéséhez; talajlazító gépek kerti használatra; benzines fűnyírók; elektromos fűnyírók; fűnyíró, kaszáló

gépek; fűnyíró robotok; fűnyírógépek [benzines]; fűnyírógépek [elektromos]; fűnyírók; fűnyírótraktorok; kések

fűnyírókhoz; vágófejek fűnyírógépekhez; bozótvágók [gépek]; elektromos fűkaszák; fűkaszák kerti használatra;

szegélynyírók, fűkaszák [elektromos pázsitgondozó és kerti szerszámok]; elektromos háti permetezők;

elektromos kézi permetezőgépek; elektromos meghajtású permetezők részét képező szórófejek, fúvókák;

elektromos permetezők; permetezők [gépek] kertészeti használatra; permetezőgépek; permetezők kertészeti

használatra [géprészek]; kerti rotációs kapák; fű szegélyvágó gépek; elektromos láncfűrészek; motoros fűrészek;

fűrészgépek fához; ágvágók, ágvágó ollók [gépek]; ágvágó, ágnyeső ollók [gépek]; ágmetszők, metszőollók

[gépek]; ágvágók [gépek]; aprítók [elektromos pázsit és kerti szerszámok]; erdészeti gépek; ágazófűrészek

[motoros]; elektromos ágmetszők, metszőollók; elektromos fűszegélynyírók; elektromos gyeplazítók; elektromos
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gyepszellőztetők; elektromos kerti szivattyúk; elektromos lombfúvók, lombszívók, levélfújók; elektromos

meghajtású sövényvágó ollók; elektromos működtetésű sövénynyírók; elektromos sövényvágók; faágvágó gépek;

feltölthető sövényvágók; fűgyűjtő gépek; fűkasza orsók; gyepszellőztetők [gépek]; gyepszegélyvágók [gépek];

kaszák [gépek]; kert- és gyepművelő gépek; kertészeti eszközök [gépek]; kertészeti gépek; kerti szerszámok

[elektromos]; kerti traktorok fűnyíráshoz; metszőollók [nem kézi működtetésű]; motoros kapák [gépek]; motoros

kultivátorok; öntözőeszközök [gépek]; sövénynyírók [gépek]; elektromos vízszivattyúk; elmeríthető elektromos

szivattyúk; motoros vízszivattyúk; áramfejlesztő berendezések [generátorok]; fűrészláncok; fűrészlapok

[géprészek]; lombfűrészek [gépek]; motoros kézifűrészek; csigakerekek gépekhez; fogaskerekek

[gépalkatrészek]; belső égésű motorok gépekhez; dugattyú szegmensek; dugattyúgyűrűk [belső égésű motorok

részei]; dugattyúk [belső égésű motorok részei]; dugattyúk belső égésű motorokhoz; elektromos gyújtótekercsek;

elektromos gyújtóberendezések belső égésű motorokhoz; erőátviteli berendezések gépekhez; erőátviteli szíjak

gépekhez; gyújtógyertyák; gyújtógyertyák belső égésű motorokhoz; gyújtógyertyák gyújtóvezetékei;

hajtóeszközök gépekhez; henger borítások [gépalkatrészek]; hengerblokkok [gépalkatrészek]; hengerek

[gépalkatrészek]; hengerek, mint gépalkatrészek; hengerfej-tömítések; indítómotorok; karburátorok belső égésű

motorokhoz; szűrők, mint motorok részei; szűrők motorok részeiként; tekercsek [belső égésű motorok részei];

tengelyek [gépalkatrészek]; tömítések belső égésű motorokhoz; tömszelencék [géprészek];

üzemanyag-befecskendező alkatrészek szárazföldi és vízi járművek motorjaihoz; üzemanyag-befecskendezők

 belső égésű motorokhoz; légtisztítók [légszűrők] motorokhoz.

8    Kézi működtetésű permetezők kertészeti használatra; permetezők kertészeti használatra [kéziszerszámok];

nem elektromos háti permetezők; ágvágó fűrészek; fűrészek [kéziszerszámok]; ágvágók [kéziszerszámok]; ásók;

 fa gallyazók [kézi szerszámok]; gereblyék; kapák; kertészollók; metszőollók; metszőollók, kerti ollók.

 ( 111 )  237.496

 ( 151 )  2022.03.26.

 ( 210 )  M 21 03304

 ( 220 )  2021.09.17.

 ( 732 )  Geppetto Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  LEGBELSŐÉPÍTÉSZET

 ( 511 )  42    Belsőépítészeti tervezés; belsőépítészeti tervezések; beltér tervezési szolgáltatások; belsőépítészettel

kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; belsőépítészeti tervező szolgáltatások, információnyújtás és tanácsadás;

 belsőépítészeti tervezéssel kapcsolatos szaktanácsadás.

 ( 111 )  237.497

 ( 151 )  2022.03.26.

 ( 210 )  M 21 03305

 ( 220 )  2021.09.17.

 ( 732 )  Geppetto Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  legbelsőépítész

 ( 511 )  42    Belsőépítészeti tervezés; belsőépítészeti tervezések; belsőépítészeti tervezéssel kapcsolatos szaktanácsadás;

belsőépítészeti tervező szolgáltatások, információnyújtás és tanácsadás; belsőépítészettel kapcsolatos

 konzultációs szolgáltatások; belsőépítészettel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások.

 ( 111 )  237.498

 ( 151 )  2022.03.26.

 ( 210 )  M 21 03475

 ( 220 )  2021.10.05.

 ( 732 )  Kiss Emőke, Újléta (HU)

 ( 740 )  Dr. Bárdos Róbert, Szolnok
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( 546 )

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

  38    Távközlési szolgáltatások.

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

 ( 111 )  237.500

 ( 151 )  2022.03.29.

 ( 210 )  M 21 03153

 ( 220 )  2021.09.01.

 ( 732 ) Café Reklám Reklámügynökségi és Filmszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  16    Képek; grafikus rajzok; grafikus ábrázolások; grafikai reprodukciók; a grafikai iparban használatos papírok;

barna papírok, kraftpapírok; írószerek; ajándék táskák, szatyrok papírból; ajándékcsomagoláshoz papírmasni;

ajándékcsomagoló fólia; ajándékcsomagoló papír; ajándékcsomagoló papírszalagok; ajándékcsomagolók;

ajándékdobozok; ajándékdobozok papírból; ajándékzacskók; általános célú műanyag zsákok; áruszállításra

használt papírkartonok; ásványi alapú papírhelyettesítő anyagokból készült csomagolóanyagok; barna

csomagolópapír; bemutató dobozok kartonból; bevásárló szatyor, táska; bevásárló táskák műanyagból;

biológiailag lebomló műanyagból készült csomagolózacskók; biológiailag lebomló műanyagból készült

élelmiszerhulladék-zsákok háztartási célra; biológiailag lebomló papírból készült csomagolózacskók; biztonsági

ragasztószalagok; buborékfólia csomagoláshoz; buborékfólia (műanyag -) csomagoláshoz; cellulózacetát fólia

csomagoláshoz; csomagolások, borítások palackokhoz papírból vagy kartonból; csomagolások díszítésére

szolgáló masnik; csomagolásra szolgáló kartondobozok; csomagolásra szolgáló papírdobozok; csomagolóanyag

ajándékokhoz; csomagolóanyagok; irattartó dobozok; kartondobozok; műanyag csomagolások; műanyag

csomagolóanyagok; papír ajándéktasakok, zacskók; papír bevásárlótáskák, szatyrok; papír- és kartondobozok;

papír zacskók és zsákok készítéséhez; papírból készült nyomtatott csomagolóanyagok; papírból készült tasakok

csomagoláshoz; papírborítékok csomagolási célokra; papírdobozok; szállító dobozok papírból; 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; közönségkapcsolati

kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálathoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások;

közönségszolgálati [PR] konzultáció; közönségszolgálati tanulmányok készítése; közönségszolgálattal

kapcsolatos konzultáció; médiakapcsolati szolgáltatások; vállalati kommunikációs szolgáltatások; árubemutatás;

bemutatási szolgáltatások értékesítéshez; reklámcélú bemutatók szervezése; reklámcélú kiállítások szervezése és

lebonyolítása; termékek és szolgáltatások bemutatása; termékbemutatók szervezése és lebonyolítása; üzleti

merchandising kijelző szolgáltatások; árubemutatók rendezése üzleti célokra; árubemutatók szervezése eladási

célokra; árubemutatók szervezése kereskedelmi célokra; autóipari kereskedelmi bemutatók lebonyolítása;

bemutatás [promóciós/reklámozási célokra]; bemutatók szervezése üzleti célokra; gazdasági és reklámcélú

szakvásárok, kiállítások és bemutatók szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi bemutatók (kiállítások) és

vásárok lebonyolítása, szervezése és rendezése kereskedelmi- és reklámcélokra; kereskedelmi bemutatók

levezetése; kereskedelmi rendezvények lebonyolítása; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése;

virtuális kereskedelmi bemutatók online levezetése; áruk és szolgáltatások értékesítésének elősegítése mások

számára, nyomtatott anyagok terjesztésével és promóciós vetélkedőkkel; címzett reklámküldemények terjesztése

ügyfélszerzés és a meglévő ügyfélkör megtartása céljából; harmadik fél termékeinek és szolgáltatásainak
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népszerűsítése kuponok terjesztése révén; hirdetések és reklámanyagok [szórólapok, prospektusok,

reklámcédulák és minták] terjesztése; levélkézbesítési vállalatok által nyújtott címzett reklámküldemény

szolgáltatások; mások áruinak és szolgáltatásainak promóciója kuponok osztásával; nyomtatott promóciós

anyagok terjesztése postai úton; promóciós anyagok terjesztése; nyomtatott reklámanyagok terjesztése; promóciós

szórólapok terjesztése; prospektusok és termékminták terjesztése; prospektusok és termékminták terjesztése

reklámcélból; prospektusok szétosztása reklámcélokra; reklám- és promóciós anyagok terjesztése; reklám-,

marketing és hirdetési anyagok terjesztése; reklám, prospektusok terjesztése; reklámanyag-terjesztés;

reklámanyag-terjesztési szolgáltatások; reklámanyagok, nevezetesen szórólapok, prospektusok, brosúrák,

áruminták terjesztése, főként katalóguson keresztüli távértékesítés céljából [akár külföldi, akár belföldi];

reklámanyagok online terjesztése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták]

terjesztése; reklámanyagok szétosztása; reklámanyagok [szórólapok, prospektusok, nyomtatványok, minták]

elosztása és terjesztése; reklámanyagok [szórólapok, prospektusok, brosúrák, termékminták, főként katalóguson

keresztüli távértékesítés céljából] akár külföldi, akár belföldi terjesztése; reklámanyagok terjesztése [szórólapok,

prospektusok és nyomtatványok]; reklámanyagok terjesztése postai úton; reklámanyagok terjesztése;

reklámanyagok utcai terjesztése; reklámhirdetések terjesztése; reklámlevél szolgáltatás; reklámlevelek és

rendszeres kiadásokhoz csatolt reklám-mellékletek terjesztése; reklámminták terjesztésének lebonyolítása;

reklámminták terjesztésének lebonyolítása telefonos megkeresések alapján; reklámok és kereskedelmi hirdetések

terjesztése; reklámok terjesztése online kommunikációs hálózatokon; reklámok terjesztése interneten keresztül;

reklámozó szórólapok terjesztése; reklámprospektusok terjesztésének lebonyolítása telefonos megkeresések

alapján; reklámprospektusok terjesztése; reklámszórólapok terjesztése; reklámszövegek terjesztése;

reklámterjesztés; reklámterjesztési szolgáltatások internetes online kommunikációs hálózaton keresztül;

reklámterjesztési szolgáltatások az interneten keresztül; reklámterjesztési szolgáltatások; szórólapok, brosúrák,

nyomtatott anyagok és termékminták reklámcélú terjesztése; röplapterjesztés; terjesztés (reklámanyag -);

termékek terjesztése, szétosztása reklámcélokból; termékminták, áruminták terjesztése; termékminták terjesztése

reklámcélokra; áruk és szolgáltatások népszerűsítése szponzoráció útján; direkt marketingre vonatkozó

konzultáció; e-kereskedelemmel kapcsolatos információnyújtás és tanácsadás; eladási reklámozással kapcsolatos

konzultációs szolgáltatások; eladásösztönzéssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; fogyasztói vásárlási

szokások elemzésével kapcsolatos tanácsadás; franchise-oknak nyújtott, reklámozással kapcsolatos tanácsadási

szolgáltatások; hirdetéssel kapcsolatos tanácsadás, konzultáció; internetes marketinggel kapcsolatos tanácsadói

szolgáltatások; keresőmotor-optimalizációval kapcsolatos konzultáció; marketing konzultációs szolgáltatások;

marketing menedzsment konzultációhoz kapcsolódó üzleti tanácsadás; marketing menedzsment tanácsadás;

marketing menedzsmenthez kapcsolódó tanácsadás; marketing segítségnyújtás; marketing tanácsadás;

marketing-tanácsadás és -szolgáltatások; marketing tanácsadó szolgáltatások biztosítása gyártók részére;

marketingcélú demográfiai konzultáció; marketinggel kapcsolatos szakmai konzultáció; marketinggel kapcsolatos

konzultációs szolgáltatások; marketinggel kapcsolatos üzleti tanácsadás; marketingtanácsadás a közösségi média

területén; partnerprogram-marketinggel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások; pénzgyűjtési kampányok

marketingjével kapcsolatos üzleti konzultációs szolgáltatások; pénzgyűjtési kampányok promóciójával

kapcsolatos üzleti konzultációs szolgáltatások; promóciók szervezése audiovizuális média használatával;

promóciós kampányok szervezésével kapcsolatos konzultáció vállalatok számára; promóciós tevékenységekhez

kapcsolódó tanácsadás; reklám- és marketing konzultáció; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó

tanácsadás; reklámozáshoz kapcsolódó konzultációs, tanácsadási szolgáltatások; reklámozáshoz kapcsolódó üzleti

segítségnyújtás; reklámozáshoz kapcsolódó üzleti szaktanácsadás; reklámozáshoz, népszerűsítéshez és

marketinghez kapcsolódó szaktanácsadó szolgáltatások; reklámozásra és promóciós szolgáltatásokra vonatkozó

tanácsadás; ruházattal kapcsolatos reklámszolgáltatások; sajtóreklámozási konzultáció; segítségnyújtás az üzleti

promóció terén; stratégiai marketinghez kapcsolódó üzleti tanácsadás; tanácsadás fogyasztói vásárlási szokások

és igények elemzése terén érzékelési, minőségi és mennyiségi jellegű adatok segítségével; tanácsadói

szolgáltatások reklámkoncepciók kidolgozása területén; üzleti hirdetéshez, reklámozáshoz kapcsolódó

konzultáció; üzleti konzultáció a marketinggel kapcsolatban; üzleti marketing-konzultációs szolgáltatások; üzleti
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marketing tanácsadás; üzleti promócióval kapcsolatos konzultáció; vállalati arculattal, cégarculattal kapcsolatos

tanácsadási szolgáltatások; vegyi termékek marketingjére vonatkozó tanácsadás; vegyipari termékek

marketingjével kapcsolatos tanácsadás; árusító standok bérbeadása; digitális hirdetőtáblák bérbeadása; hirdetési

felület biztosítása újságokban; hirdetési felület, idő és média szolgáltatása és bérbeadása; hirdetési felület, idő és

anyagok bérbeadása; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetési felület online kölcsönzése; hirdetési hely bérbeadása;

hirdetési hely biztosítása globális számítógépes hálózaton; hirdetési hely és idő bérbeadásával kapcsolatos

közvetítői szolgáltatások; hirdetési hely rendelkezésre bocsátása; hirdetési helyek biztosítása folyóiratokban,

újságokban és magazinokban; hirdetési hely rendelkezésre bocsátása elektronikus médiában; hirdetési helyek

biztosítása és bérbeadása; hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; internetes hirdetési felületek rendelkezésre

bocsátása és bérbeadása; hirdetőtáblák bérbeadása; internetes hirdetési felület bérbeadása; liftben elhelyezett

hirdetés; internetes reklámfelület bérbeadása álláshirdetésekhez; mindenféle reklámozási és marketing bemutató

anyagok bérbeadása; reklámanyagok kölcsönzése; reklámfelületek és reklámanyagok bérbeadása; reklámhely

bérbeadása brosúrákban; reklámhely biztosítása elektronikus eszközök vagy globális információs hálózatok

segítségével; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; számítógépes hirdetési szolgáltatások nyújtása;

táblák bérbeadása reklámcélra; weboldalakon biztosított felületek termékek és szolgáltatások reklámozására;

termékek és szolgáltatások reklámozására szolgáló felület biztosítása weboldalakon; weboldalakon rendelkezésre

álló hely biztosítása áruk és szolgáltatások reklámozása céljából; weboldalakon található hirdetési helyek

bérbeadása; adatfeldolgozással kapcsolatos konzultáció; kereskedelmi ügyletek, tranzakciók előkészítésével és

kivitelezésével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; kereskedelmi ügyvitellel kapcsolatos tanácsadás;

 kereskedelmi tervezéssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások.

 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; adatátviteli rendszerek fejlesztése; adatbeviteli

rendszerek tervezése és fejlesztése; adatbiztonsági tanácsadás; adatfeldolgozásra szolgáló rendszerek fejlesztése;

adatfeldolgozással kapcsolatos számítógépes programok készítése; adatfeldolgozással kapcsolatos kutatás;

adatfeldolgozó készülékek tervezése; adatfeldolgozó készülékek tervezése és fejlesztése; adatfeldolgozó

készülékek fejlesztése; adatfeldolgozó rendszerek tervezése és fejlesztése; adatfeldolgozó szoftverek

karbantartása; adminisztratív folyamatok számítógépes automatizálásával kapcsolatos kutatás;

információtechnológiai projektvezetés; számítógépes rendszerek fejlesztése; számítógépes projektvezetési

szolgáltatások; számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring]; számítógépes rendszerek tervezése és

fejlesztése; számítógépes rendszerelemzés; számítógépes tervező és programozó szolgáltatások; szerverek

adminisztrálása; szoftverek tervezése és fejlesztése elektronikus adatbázisokhoz; szoftverfejlesztés, programozás

és kivitelezés; weboldal frissítési szolgáltatások; weboldalak tervezése, létrehozása és programozása; webtárhely

 és szoftver szolgáltatások, szoftver bérlés.

 ( 111 )  237.501

 ( 151 )  2022.03.29.

 ( 210 )  M 21 03321

 ( 220 )  2021.09.20.

 ( 732 )  Hotel Lemberg Korlátolt Felelősségű Társaság, Hajdúszoboszló (HU)

 ( 740 )  Dr. Simon-Andrasitz István, Debrecen

 ( 541 )  Green Wood

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

bárszolgáltatások; bárok; bisztró [büfé] szolgáltatások; borbárok; borkóstolási szolgáltatások (italok biztosítása);

borozói szolgáltatások; büfészolgáltatások koktélbárok számára; delikát éttermek, csemegeáruk [éttermek];

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

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

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

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

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

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

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

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

számára kiszervezéssel; ételkészítés megrendelésre; ételkészítési szolgáltatások; ételszobrászat; étkezdei, menzai

szolgáltatások; éttermek [szolgáltatások]; éttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások, beleértve az engedéllyel

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

fagylaltozói szolgáltatások; grilléttermek; gyorséttermek, snack bárok; gyorséttermi szolgáltatások; italok

felszolgálása kézműves sörfőzdékben; italok felszolgálása sörfőzdékben; italszolgáltatás biztosítása; juice bár

szolgáltatásai; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; kávéház; kávéházi szolgáltatás; kávézói szolgáltatások; klub

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

szolgáltatások; magánszakács, személyi séf szolgáltatások; mobil éttermi szolgáltatások; night club szolgáltatások

[ételszolgáltatás]; önkiszolgáló éttermek; pizzériák; pub szolgáltatások; pultos szolgáltatások; ramen étterem

szolgáltatásai; salátabárok; snack-szolgáltatások; sommelier-szolgáltatások; sörbárok; sörkert szolgáltatások;

sushi éttermi szolgáltatások; svédasztalos éttermi szolgáltatások; szállást és reggelit biztosító szolgáltatások;

szállodai étkezés, étkeztetés megszervezése; szállodai éttermi szolgáltatások; szállodák által nyújtott éttermi

szolgáltatások; szolgáltatások italok biztosításához; szolgáltatások ételek biztosításához; tapas bárok; teaházak;

tempura éttermi szolgáltatások; tortadíszítések; teaházi szolgáltatások; vállalati vendéglátás (étel és ital

szolgáltatása); vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; vízipipás bárok szolgáltatásai; washoku

 éttermi szolgáltatások; zártkörű drinkbár szolgáltatások.

 ( 111 )  237.502

 ( 151 )  2022.03.29.

 ( 210 )  M 21 03325

 ( 220 )  2021.09.21.

 ( 732 )  HGY Invest 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.

 33    Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez; alkoholos borok; asztali borok;

borok; csendes borok; édes borok; eredetmegjelöléssel védett borok; forralt borok; megerősített borok; oltalom

 alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borok; pezsgős borok; rozé borok; szeszezett borok.

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

 ( 111 )  237.503

 ( 151 )  2022.03.31.

 ( 210 )  M 21 03330

 ( 220 )  2021.09.20.

 ( 732 )  M-12/B Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 541 )  billog

 ( 511 )  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; bárszolgáltatások; ételek díszítése; ételek elkészítésével

kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; ételszobrászat; éttermi szolgáltatások; főzőeszközök bérbeadása;

gyorséttermek, snack bárok; hordozható épületek, építmények bérbeadása; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak;

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 7. szám, 2022.04.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M841



magánszakács, személyi séf szolgáltatások; önkiszolgáló éttermek (1); önkiszolgáló éttermek (2); sátrak

kölcsönzése; székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése; terembérlés találkozókhoz [tárgyalótermek];

 tortadíszítések; vendéglátás.

 ( 111 )  237.504

 ( 151 )  2022.03.31.

 ( 210 )  M 21 03331

 ( 220 )  2021.09.20.

 ( 732 )  M-12/B Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 541 )  billog food truck

 ( 511 )  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; bárszolgáltatások; ételek díszítése; ételek elkészítésével

kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; ételszobrászat; éttermi szolgáltatások; főzőeszközök bérbeadása;

gyorséttermek, snack bárok; hordozható épületek, építmények bérbeadása; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak;

magánszakács, személyi séf szolgáltatások; önkiszolgáló éttermek (1); önkiszolgáló éttermek (2); sátrak

kölcsönzése; székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése; terembérlés találkozókhoz [tárgyalótermek];

 tortadíszítések; vendéglátás.

 ( 111 )  237.505

 ( 151 )  2022.03.31.

 ( 210 )  M 21 03332

 ( 220 )  2021.09.20.

 ( 732 )  M-12/B Ingatlanforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; bárszolgáltatások; ételek díszítése; ételek elkészítésével

kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; ételszobrászat; éttermi szolgáltatások; főzőeszközök bérbeadása;

gyorséttermek, snack bárok; hordozható épületek, építmények bérbeadása; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak;

magánszakács, személyi séf szolgáltatások; önkiszolgáló éttermek (1); önkiszolgáló éttermek (2); sátrak

kölcsönzése; székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése; terembérlés találkozókhoz [tárgyalótermek];

 tortadíszítések; vendéglátás.

 ( 111 )  237.506

 ( 151 )  2022.03.29.

 ( 210 )  M 21 03333

 ( 220 )  2021.09.21.

 ( 732 )  ADVENTOR HOTEL Kft., Bük (HU)

 ( 740 )  Dr. Rózsa Dániel, Budapest

 ( 541 )  Villa Via

 ( 511 )  35    Szállodai üzletvezetés; szállodák adminisztrálásával és üzletvezetésével kapcsolatos szaktanácsadói

szolgáltatások; szállodák által nyújtott titkársági szolgáltatások; szállodák üzletvezetése; szállodákkal kapcsolatos

hirdetési szolgáltatások; szállodakomplexumok üzleti menedzsmentje; szállodavezetési szolgáltatások; digitális

reklámszolgáltatások; hirdetés és reklámozás; hirdetések és reklámanyagok [szórólapok, prospektusok,

reklámcédulák és minták] terjesztése; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési és reklámozási szolgáltatások

televíziós, rádiós, postai úton; ingatlantulajdonnal kapcsolatos reklámszolgáltatások; interneten használható

reklámok összeállítása; interneten keresztül nyújtott reklámozási szolgáltatások; kereskedelmi- és
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lakóingatlanokkal kapcsolatos reklámozás, hirdetés; nyereményjátékok, versenyek, pályázatok szervezése

reklámcélokra; online reklám- és marketingszolgáltatások; online reklámozás; reklámanyagok online terjesztése;

reklámanyagok online megjelentetése; reklámanyagok, nevezetesen szórólapok, prospektusok, brosúrák,

áruminták terjesztése, főként katalóguson keresztüli távértékesítés céljából [akár külföldi, akár belföldi];

reklámozás a turizmus és utazás terén; reklámozás és értékesítési promóciós szolgáltatások; reklámozási,

promóciós és PR szolgáltatások; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek megjelentetése; szabadtéri

reklámozás, hirdetés; utazások promóciója [reklámozása]; utazási ágazattal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások;

 marketingszolgáltatások az utazás területén; üzletvezetési konzultáció üzleti utazás terén.

 41    Szállodai takarítással kapcsolatos képzési szolgáltatások; szállodák által biztosított szórakoztatási

szolgáltatások; szórakoztató létesítmények biztosítása szállodákban; borkóstolás [szórakoztatási szolgáltatások];

borkóstolással kapcsolatos szórakoztatás; borkóstolók szervezése és lebonyolítása szórakoztatási célokból;

ceremóniamesteri szolgáltatások partikhoz és különleges rendezvényekhez; csoportos szabadidős tevékenységek

rendezése; díjátadók vendégül látása [szervezés]; fesztiválok szervezése; fesztiválok szervezése kulturális

célokra; fesztiválok szervezése szórakoztatási célokra; gálák, díszünnepélyek rendezése; karaoke szolgáltatások

nyújtása; közösségi klubok szolgáltatásai szórakoztatási célokra; közösségi kulturális rendezvények szervezése;

közösségi sport- és kulturális események szervezése; kulturális célú fesztiválok rendezése; kulturális célú

bemutatók szervezése; kulturális célú műsorok szervezése; kulturális célú rendezvények szervezése; kulturális

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

kongresszusok és konferenciák szervezése; kulturális események lebonyolítása; kulturális szolgáltatások;

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

rekreációs, szabadidős klubszolgáltatások nyújtása; sport és fitnesz; sport- és fitneszszolgáltatások; sport- és

kulturális tevékenységek; szabadidős létesítmények biztosítása; szabadidős, rekreációs tevékenységek szervezése;

 szabadidős szolgáltatások.

 43    Foglalási szolgáltatások szállodákba; foglalási ügynökségek szolgáltatásai szállodai elhelyezéshez;

helyfoglalás szállodákban; konzultációs szolgáltatások szállodák szolgáltatásaival kapcsolatban; online

információnyújtás szállodai foglalásokkal kapcsolatban; szállás biztosítása szállodákban és motelekben;

szállásfoglalás szállodákba; szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai catering szolgáltatások; szállodai

elhelyezés értékelése; szállodai és motelszolgáltatások biztosítása; szállodai étkezés, étkeztetés megszervezése;

szállodai éttermi szolgáltatások; szállodai férőhely foglalás; szállodai foglalási szolgáltatások; szállodai foglalási

szolgáltatások az interneten keresztül; szállodai szállásbiztosítás; szállodai szálláshely szolgáltatások; szállodai

szálláshelyek megszervezése; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szobák lefoglalása utazók

számára; szállodai szolgáltatás; szállodai szolgáltatások; szállodák által nyújtott éttermi szolgáltatások; szállodák,

szállók, panziók, üdülő és turista szálláshelyek; szállodákkal kapcsolatos információnyújtás; szállodákkal

kapcsolatos elektronikus információs szolgáltatások; szállodákkal kapcsolatos információk;

szállodakomplexumok; szobafoglalási, valamint szállodai foglalási szolgáltatások biztosítása; esküvői fogadások

rendezése [étel és ital]; esküvői fogadások szervezése [helyszínek]; bár- és éttermi szolgáltatások; alkoholos

italok felszolgálása; borkóstolási szolgáltatások (italok biztosítása); étel- és italkészítés; étel- és italkészítési

szolgáltatások; ételek és italok felszolgálása; ételek és italok felszolgálása vendégek számára; ételek és italok

szolgáltatása vendégek számára; éttermek [szolgáltatások]; éttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások,

beleértve az engedéllyel rendelkező bár létesítményeket, szolgáltatásokat; fagylaltozók, fagylaltozói

 szolgáltatások; sommelier-szolgáltatások.

 44    Bőrápolási szolgáltatások; fodrász szolgáltatás; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; jakuzzi,

pezsgőfürdő szolgáltatások; körömápolási szolgáltatások; kozmetikai arc- és testkezelési szolgáltatások; közfürdő

szolgáltatások; manikűr és pedikűr szolgáltatások; szépségszalon és fodrászati szolgáltatások; masszázs

szolgáltatások; szauna szolgáltatások; szolárium szolgáltatások; szaunák üzemeltetése; aromaterápiás

 szolgáltatások.

 ( 111 )  237.507
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 ( 151 )  2022.03.29.

 ( 210 )  M 21 02258

 ( 220 )  2021.06.08.

 ( 732 )  Rikter István, Kazincbarcika (HU)

 Kump Edina, Fót (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   24    Textíliák és pótanyagaik; háztartási vászonnemű; függönyök textilből vagy műanyagból.

  41    Oktatás, nevelés, szakmai képzés.

 ( 111 )  237.508

 ( 151 )  2022.03.31.

 ( 210 )  M 21 02431

 ( 220 )  2021.06.18.

 ( 732 )  Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Gonda Gáspár, Budapest

  

( 546 )

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

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

számítógépes adatbázisokban; ajándéknyilvántartási szolgáltatások; ár-összehasonlító 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; marketingszolgáltatások; 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; 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
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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];

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; világítóberendezések kölcsönzése színházak

 vagy televíziós stúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.

 ( 111 )  237.509

 ( 151 )  2022.03.29.
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 ( 210 )  M 21 02612

 ( 220 )  2021.06.30.

 ( 732 )  Magyar Vízilabda Szövetség, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Adathordozók, vízilabda sporttal, eseményekkel összefüggő tartalommal; vízilabda sporttal, eseményekkel

összefüggő tartalmat hordozó műsoros CD-k, DVD-k, pendrive-ok; az internetről elektronikus formában

letölthető kiadványok, letölthető elektronikus publikációk, letölthető digitális fényképek, mindezek vízilabda

sporttal, eseményekkel összefüggő tartalommal; számítógépes játékprogramok, interaktív játékszoftverek,

oktatóprogramok, vízilabda sporttal, eseményekkel összefüggő tartalommal; márkajelzéssel ellátott

 napszemüvegek, úszószemüvegek, hűtőmágnesek, vízilabdázók és szurkolók számára.

 41    Vízilabda rendezvények, versenyek és bajnokságok szervezése és lebonyolítása; vízilabda rendezvényeken

használt felszerelések kölcsönzése; létesítmények rendelkezésre bocsátása vízilabda rendezvények céljára;

jegyfoglalási szolgáltatások vízilabda rendezvényekre; vízilabda sporttal, eseményekkel összefüggő sport és

kulturális rendezvényekkel kapcsolatos online jegyirodai szolgáltatások; vízilabda sporttal, eseményekkel

összefüggő tárgyú kiadványok megjelentetése; vízilabda sporttal, eseményekkel összefüggő tartalmú elektronikus

kiadványok megjelentetése; vízilabda sporttal, eseményekkel kapcsolatos filmgyártás; vízilabda sporttal,

eseményekkel összefüggő tartalmú videofilmek bemutatása; vízilabda sporttal, eseményekkel kapcsolatos

 videofelvételek készítése, szerkesztése; vízilabda sporttal kapcsolatos videojáték-szolgáltatások.

 45    Vízilabda sporttal, eseményekkel összefüggő digitális tartalmak, szöveges tartalmak, fotó tartalmak, videó

 tartalmak, filmek felhasználásának engedélyezése, ezekkel kapcsolatos licencjogok adása.

 ( 111 )  237.510

 ( 151 )  2022.03.29.

 ( 210 )  M 21 02960

 ( 220 )  2021.08.05.

 ( 732 )  Martina József 10%, Pécs (HU)

 Magyar Shinmukan-Ryu Sport Jiu-Jitsu Szövetség 90%, Túrony (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; termékminták,

áruminták terjesztése; árusító standok bérbeadása; divatbemutatók szervezése promóciós célokból; hirdetési hely

rendelkezésre bocsátása; hirdetési helyek biztosítása és bérbeadása; hirdetési hely bérbeadása; hirdetőtáblák

bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak

[fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi és reklámcélú vásárok szervezése; kereskedelmi- vagy reklámcélú

kiállítások és rendezvények szervezése; kirakatrendezés; konzultáció személyzeti kérdésekben;

közönségszolgálati szolgáltatások; közönségszolgálati tanulmányok; közvélemény-kutatás; manöken/modell
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közvetítés reklám- vagy kereskedelmi célból; marketing szolgáltatások; online hirdetői tevékenység számítógépes

hálózaton; pay per click (PPC) hirdetés; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése;

reklámanyag-terjesztés; hirdetések és reklámanyagok [szórólapok, prospektusok, reklámcédulák és minták]

terjesztése; reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése

kommunikációs médiában; reklámozás, promóciós szolgáltatások; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek

írása; statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés; számlázás; személyzet kiválasztása pszichológiai

eljárásokkal; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása; televíziós reklámozás; üzleti információk; üzleti

információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti elemzés; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás;

üzletszervezési és -vezetési tanácsadás; üzletszervezési és -vezetési konzultációs szolgáltatások; üzletvitel

sportolók számára; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; üzletviteli konzultációs szolgáltatások; vásárlási

 megrendelések ügyintézése.

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

egészségvédő klubok szolgáltatásai [edzés]; elektronikus könyvek és folyóiratok online publikálása; élő

előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fotóriportok készítése; gyakorlati

képzés [szemléltetés]; időmérés sporteseményeken; iskolai szolgáltatások [oktatás]; kalligráfiai [szépírási]

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

kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése;

mentorálás; oktatás, tanítás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; online elérhető elektronikus

publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; óvodák; rádió- és televízióprogram

készítése; sport edzőtábori szolgáltatások; sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével;

sportlétesítmények üzemeltetése; sportversenyek rendezése; sportversenyek szervezése, rendezése és

lebonyolítása; sportfelszerelések és -eszközök bérbeadása; létesítmények rendelkezésre bocsátása szabadidős

tevékenységekhez; szakmai átképzés; szakmai képzés, betanítás; szakmai készségfejlesztés; személyi edzői

szolgáltatások; szemináriumok és kongresszusok tartása, vezetése; szemináriumok szervezése és lebonyolítása;

szemináriumok szervezése; szemináriumok rendezése, lebonyolítása és szervezése; szórakoztatási célú élő

bemutatók; szövegek kiadása; szövegek készítése kiadásra; testnevelés; tornatanítás; versenyek szervezése és

lebonyolítása [oktatás vagy szórakoztatás]; videofilmek bemutatása; videofilmgyártás; fitnesz oktatás, útmutatás;

 fitneszedzési szolgáltatások.

 ( 111 )  237.511

 ( 151 )  2022.03.31.

 ( 210 )  M 21 03143

 ( 220 )  2021.08.31.

 ( 732 )  Pharmatron Kft., Vecsés (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    A szervezetet nélkülözhetetlen vitaminokkal és nyomelemekkel tápláló készítmények; A-vitamin

készítmények; acaipor étrend-kiegészítők; aktív szenet tartalmazó diétás kiegészítők; albumin étrend-kiegészítők;

alginát étrend-kiegészítők; antioxidáns kiegészítők; antioxidáns táplálékkiegészítők; ásványi

élelmiszer-kiegészítők; ásványi étrend-kiegészítők; B-vitamin készítmények; búza étrend-kiegészítők; búzacsíra

étrend-kiegészítők; C-vitamin készítmények; chlorella étrend-kiegészítők; csukamájolaj; csukamájolaj cseppek;

csukamájolaj kapszulák; D-vitamin készítmények; élesztő tartalmú étrend-kiegészítők; enzimeket tartalmazó

antioxidánsok; étrend- és táplálékkiegészítők; étrend-kiegészítő enzimek; étrend-kiegészítő italkeverékek;

étrend-kiegészítő italpor keverékek; étrend-kiegészítők a fizikai állapot és állóképesség javítására;

étrend-kiegészítők állatok számára; étrend-kiegészítők emberek és állatok részére; étrend-kiegészítők házi

kedvencek számára porított italkeverékek formájában; étrend-kiegészítők kozmetikai hatással; étrend-kiegészítők

pecsétviaszgomba-spóraporból; étrend-kiegészítők porformában; étrend-kiegészítők sportolók számára;

étrend-kiegészítő italok; étrend-kiegészítők csecsemőknek; étrend-kiegészítők gyógyászati célokra;
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étrend-kiegészítőként használható gyógyélelmiszerek; fehérjekiegészítő turmixok; fogyasztó kapszulák;

fogyasztó tabletták; fogyasztó tea orvosi használatra; főként cinket tartalmazó tápanyag-kiegészítők; főként

kalciumot tartalmazó tápanyag-kiegészítők; főként magnéziumot tartalmazó tápanyag-kiegészítők; főként vasat

tartalmazó tápanyag-kiegészítők; főleg ásványi anyagokból készült egészségügyi táplálékkiegészítők; főleg

vitaminokból készült egészségügyi táplálékkiegészítők; folsavat tartalmazó étrend-kiegészítők; folyékony

étrend-kiegészítők; folyékony gyógynövényes táplálékkiegészítők; folyékony táplálékkiegészítők; folyékony

vitaminkiegészítők; ginzengből készült élelmiszertermékek gyógyászati célokra; gabonafélék feldolgozásának

melléktermékei, dietetikai vagy gyógyászati célokra; ginzenget tartalmazó, egészségtámogató

táplálékkiegészítők; glükóz étrend-kiegészítők; gombakivonatokat tartalmazó táplálékkiegészítők; gyógyszeres

táplálékkiegészítők; humán étrend.kiegészítők; kazein étrend-kiegészítők; lecitin étrend-kiegészítők; lenmag

étrend-kiegészítők; lenmagolaj étrend-kiegészítők; méhpempő étrend-kiegészítők; multivitamin készítmények;

multivitaminok; nem gyógyászati célú étrend-kiegészítők emberi fogyasztásra; nem gyógyászati célú

étrend-kiegészítők emberek számára; növényi kiegészítők; nyomelemekből álló étrend- és táplálékkiegészítők;

őrölt lenmag rost étrend-kiegészítőként; pezsgő vitamintabletták; prebiotikus kiegészítők; porított, gyümölcs

ízesítésű étrend-kiegészítő italkeverékek; probiotikus kiegészítők; propolisz étrend-kiegészítők; protein

étrend-kiegészítők; protein táplálékkiegészítők állatoknak; szójafehérje étrend-kiegészítők; szója izoflavon

étrend-kiegészítők; táplálékkiegészítők; táplálékkiegészítők különleges diétát igénylő személyek részére;

táplálékkiegészítők nem gyógyászati használatra; táplálkozási kiegészítők; tápláló italkeverék étkezés

helyettesítőjeként való használatra; vegyes vitaminkészítmények; vitamin cseppek; terhességi vitaminok; 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

vitaminkészítmények; vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők; vitaminos gumicukorkák; vitaminpótló

 tapaszok; vitamintabletták.

 ( 111 )  237.512

 ( 151 )  2022.03.29.

 ( 210 )  M 21 03144

 ( 220 )  2021.08.31.

 ( 732 )  KOLLÍZIÓ Kft., Iklad (HU)

 ( 541 )  E-MÓLÓ

 ( 511 )   39    Szállítás.

 ( 111 )  237.513

 ( 151 )  2022.03.29.

 ( 210 )  M 21 03238

 ( 220 )  2021.09.07.

 ( 732 )  INFORÁDIÓ Műsorszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Olasz Balázs Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Inforádió

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

  38    Távközlés.

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

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

 és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; jogi szolgáltatások.

 ( 111 )  237.514

 ( 151 )  2022.03.29.

 ( 210 )  M 21 03239
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 ( 220 )  2021.09.07.

 ( 732 )  INFORÁDIÓ Műsorszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Olasz Balázs Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Infostart

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

  38    Távközlés.

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

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

 és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; jogi szolgáltatások.

 ( 111 )  237.515

 ( 151 )  2022.03.31.

 ( 210 )  M 21 03486

 ( 220 )  2021.10.05.

 ( 732 )  Mucsányi Tamás, Abony (HU)

 ( 740 )  Dr. Varga Balázs, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  39    Borok házhozszállítása; élelmiszeráruk házhozszállítása; élelmiszerek szállítása; étel házhozszállítás; ételt és

italt tartalmazó kosarak, élelmiszer csomagok kézbesítése; éttermi ételszállítás; gyümölcsök szállítása; ital

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

 szeszesitalok házhozszállítása.

 43    Alkoholos italok felszolgálása; bankett szolgáltatások; bár- és éttermi szolgáltatások; bár szolgáltatások;

bárok; bisztró [büfé] szolgáltatások; borkóstolási szolgáltatások (italok biztosítása); büfészolgáltatások

koktélbárok számára; elhelyezés biztosítása összejövetelekhez; elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások;

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

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

és italkészítési szolgáltatások; ételek díszítése; ételek és italok biztosítása bisztrókban; ételek és italok biztosítása

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;

ételfőzési, melegkonyhai szolgáltatások; ételek és italok szolgáltatása vendégek számára; ételkészítés; ételkészítés

mások számára kiszervezéssel; ételkészítés megrendelésre; ételkészítési szolgáltatások; éttermi szolgáltatások;

éttermi szolgáltatások, beleértve az engedéllyel rendelkező bár létesítményeket, szolgáltatásokat; éttermi

szolgáltatások étel elvitelre árusításához; grilléttermek; gyorséttermek, snack bárok; sommelier-szolgáltatások;

sushi éttermi szolgáltatások; svédasztalos éttermi szolgáltatások; szolgáltatások ételek biztosításához;

szolgáltatások italok biztosításához; tapas bárok; szállodai éttermi szolgáltatások; vendéglátási szolgáltatások

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

 ( 111 )  237.516

 ( 151 )  2022.03.29.

 ( 210 )  M 21 03487

 ( 220 )  2021.10.06.

 ( 732 )  BUSA Mezőgazdasági Gépgyár Bt., Kecskemét (HU)
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 ( 740 )  dr. Markó József, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 7    Boronák; centrifugális darálók; centrifugális szivattyúk; csapágyak; csapágyházak; aprítógépek; ekék; emelő

berendezések; emelő szerkezetek; földmunkagépek; fúvógépek gabona kompressziójához, kifúvásához és

szállításához; fűnyírók; gabonarostáló gépek, gabonarosták; gyomlálógépek; hóekék; kaszáló- és aratógépek;

kések; kévekötő gépek; keverőgépek; konvejorok, szállítószalagok; kultivátorok; malomipari gépek;

mezőgazdasági eszközök, nem kézzel működtetett; mezőgazdasági felvonók, elevátorok; mezőgazdasági gépek;

motoros kultivátorok; őrlőgépek; permetezőgépek; rakodórámpák; szecskavágók; szénaforgató gépek; sziták,

rosták, szűrők (gépek vagy géprészek); szőlőprések; takarmányprések; talajművelő gépek mezőgazdasági

 használatra; tejipari gépek; vetőgépek; zúzógépek, aprítógépek.

 35    Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; célzott marketing;

értékesítési promóciós szolgáltatások; gazdasági versennyel kapcsolatos információszerzési szolgáltatások;

import-export ügynökségek; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak; kereskedelmi tranzakciók

tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások;

 kereskedelmi vásárok rendezése; piackutatás; reklámanyagok terjesztése; reklámfilmek.

 ( 111 )  237.517

 ( 151 )  2022.03.30.

 ( 210 )  M 21 00788

 ( 220 )  2021.03.01.

 ( 732 )  Nagy Tibor, Mosonmagyaróvár (HU)

 ( 740 )  Poór Ügvédi Iroda, Mosonmagyaróvár

  

( 546 )

 ( 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).

 ( 111 )  237.518

 ( 151 )  2022.03.30.

 ( 210 )  M 21 00793

 ( 220 )  2021.03.01.

 ( 732 )  Nagy Tibor, Mosonmagyaróvár (HU)

 ( 740 )  Poór Ügyvédi Iroda, Mosonmagyaróvár

  

( 546 )

 ( 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).
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 ( 111 )  237.519

 ( 151 )  2022.03.30.

 ( 210 )  M 21 02715

 ( 220 )  2021.07.11.

 ( 732 )  Monofaktura Kft., Kecskemét (HU)

 ( 541 )  Trip

 ( 511 )   32    Sörök; alkoholmentes italok.

 ( 111 )  237.521

 ( 151 )  2022.03.31.

 ( 210 )  M 21 02999

 ( 220 )  2021.08.11.

 ( 732 )  Pap Arnold Norbert egyéni vállalkozó, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Bíró Tamás, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek vagy állatok részére.

 ( 111 )  237.522

 ( 151 )  2022.03.31.

 ( 210 )  M 21 03000

 ( 220 )  2021.08.11.

 ( 732 )  Pap Izabella Anikó egyéni vállalkozó, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Bíró Tamás, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek vagy állatok részére.

 ( 111 )  237.523

 ( 151 )  2022.03.31.

 ( 210 )  M 21 02989

 ( 220 )  2021.08.10.

 ( 732 )  Tee Turtle, LLC, Hazelwood MO (US)

 ( 740 )  Dr. Miskolczi Mária, Budapest

 ( 541 )  HÍVATLAN HAVEROK

 ( 511 )   28    Játékok, játékszerek és játéktárgyak.

 ( 111 )  237.524

 ( 151 )  2022.03.31.
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 ( 210 )  M 21 03004

 ( 220 )  2021.08.11.

 ( 732 )  CoSyMa Art Solutions Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 ( 111 )  237.525

 ( 151 )  2022.03.31.

 ( 210 )  M 21 02827

 ( 220 )  2021.07.22.

 ( 732 )  Dr. Kolozsvári Renátó, Szeged (HU)

  

( 546 )

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

 zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok.

 30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt,

 szorbetek és más ehető jégkrémek; só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények.

 32    Alkoholmentes italok; ásványvizek és szénsavas vizek; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más

 alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

 ( 111 )  237.526

 ( 151 )  2022.03.31.

 ( 210 )  M 21 02994

 ( 220 )  2021.08.11.

 ( 732 )  JACOBS DOUWE EGBERTS HU Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  OMNIA Az aroma, ami összehoz minket

 ( 511 )  30    Kávé; instant kávé; kávépótlók; kávékivonatok; koffeinmentes kávé; kávékapszulák; kávépárnák; jegeskávé;

kávéalapú italok; tejet, tejport, kávéhelyettesítőket, kakaót, csokoládét, gabonaféléket, gyümölcsöket, cukrot,

 gyógynövényeket vagy fűszereket vagy ezek kombinációját tartalmazó kávéitalok.

 ( 111 )  237.527

 ( 151 )  2022.03.31.

 ( 210 )  M 21 02977

 ( 220 )  2021.08.10.

 ( 732 )  ANTRA Identification Kereskedelmi és Mérnöki Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Ipari informatikai eszközök, automata azonosító eszközök, kivéve gépjárművekre és gépjárművekben való

felhasználásra vonatkozóan; vonalkódolvasó; számítógépes szoftver, kivéve gépjárművekre és gépjárművekben

való felhasználásra vonatkozóan; számítógépek és számítógépes perifériák, kivéve gépjárművekre és
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 gépjárművekben való felhasználásra vonatkozóan.

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatás; számítógépes szolgáltatás; informatikai szolgáltatás; tudományos és

 technológiai szolgáltatás.

 ( 111 )  237.528

 ( 151 )  2022.03.31.

 ( 210 )  M 21 03521

 ( 220 )  2021.10.11.

 ( 732 )  Magyar Atlétikai Szövetség, Budapest (HU)

 ( 740 )  Farkas Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

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

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

 ( 111 )  237.529

 ( 151 )  2022.03.31.

 ( 210 )  M 21 03531

 ( 220 )  2021.10.12.

 ( 732 )  Magyar Atlétikai Szövetség, Budapest (HU)

 ( 740 )  Farkas Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

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

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

 ( 111 )  237.530

 ( 151 )  2022.03.31.

 ( 210 )  M 21 03162

 ( 220 )  2021.09.02.

 ( 732 )  Agria Drink Kft., Eger (HU)

 ( 541 )  Minden jó buli nálunk kezdődik

 ( 511 )  35    Alkoholmentes italokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; alkoholtartalmú italokkal

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások (a sör kivételével); alkoholtartalmú italokkal kapcsolatos
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nagykereskedelmi szolgáltatások (a sör kivételével); alkoholmentes italokkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; egyszer használatos papírtermékekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; eladó nélküli

kiskereskedelmi bolt szolgáltatásai élelmiszerrel kapcsolatban; eladó nélküli kiskereskedelmi bolt szolgáltatásai

itallal kapcsolatban; élelmiszerekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; élelmiszerekkel kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; evőeszközökkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; evőeszközökkel

 kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

 ( 111 )  237.531

 ( 151 )  2022.03.31.

 ( 210 )  M 21 03163

 ( 220 )  2021.09.02.

 ( 732 )  LIGHTTECH Lámpatechnológiai Kft., Dunakeszi (HU)

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

 ( 541 )  PURESUN

 ( 511 )  11    Fénycsövek; lámpák; barnító berendezések [kvarclámpák]; barnító berendezések [szoláriumok]; barnító

lámpák; szoláriumok; szoláriumok mint barnító berendezések, nem gyógyászati használatra; ultraviola lámpák

nem gyógyászati használatra; ultraibolya sugaras testbarnító készülékek; ultraibolya kvarclámpák, nem orvosi

 használatra.

 ( 111 )  237.533

 ( 151 )  2022.04.01.

 ( 210 )  M 20 03100

 ( 220 )  2020.10.15.

 ( 732 )  Duna Aszfalt Zrt., Tiszakécske (HU)

 ( 740 )  Szíjj és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

[építőanyagok] fémből; korlátok fémből hidakhoz; fémből készült horgonycsapok hidak rögzítéséhez; fém

hídelemek; fémből készült ideiglenes hidak; hidak [szerkezetek] fémből; fémanyagok vasúti vágányokhoz;

 öntöttvas anyagok vasúti vágányokhoz; vasútépítési anyagok.

7    Gépek, szerszámgépek, erőgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és

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

szerszámok kivételével; alagútfúró gépek; gépek alagútépítéshez; vasútépítő gépek; aszfaltkészítő gépek;

 aszfaltkeverő gépek; aszfaltozó gépek.

 19    Nem fém anyagok építéshez és építkezéshez; merev csövek, nem fémből, építéshez; aszfalt, szurok, kátrány

és bitumen; hordozható épületek, nem fémből; emlékművek nem fémből; útépítési és útburkoló anyagok;

útépítési anyagok, nem fémből; útépítéshez használt bitumen; útépítéshez használt beágyazó keverékek; nem fém

útépítési anyagok; kátrány alapú tömítőanyagok útépítéshez; cement; habarcs; beton; aszfalt; aszfalt útburkolatok;

 aszfalt [építési célra].

 37    Építőipari szolgáltatások; elektromos berendezések üzembe helyezése és javítása; gépek üzembe helyezése,

karbantartása és javítása; járművek karbantartása és javítása; bányászati kitermelés, olaj- és gázfúrás; útépítés;

autópálya-hálózatok építése; autópályák építése; autópályák építése megrendelésre; alagutak építése; alagútépítés;

 alagútfúrás; vasútépítés; vasúti alépítmények, pályatestek építése.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.
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 40    Hulladék és szemét újrahasznosítása; levegőtisztítás és vízkezelés; nyomtatási, nyomdai szolgáltatások;

 fémek hőkezelése, edzése; fémkezelés; fémöntés; forrasztás; hegesztési szolgáltatások.

 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; talajmozgatási technológiával [útépítés] kapcsolatos

 műszaki konzultáció.

 ( 111 )  237.534

 ( 151 )  2022.04.01.

 ( 210 )  M 21 01329

 ( 220 )  2021.03.27.

 ( 732 )  dr. Stankovics Éva, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   31    Szeszfőzés során visszamaradt anyagok [táplálék állatoknak].

  33    Pálinka földrajzi jelzés termékleírásának megfelelő pálinka.

  39    Ital [szeszesital] forgalmazással kapcsolatos szolgáltatások; szeszesitalok házhozszállítása.

  40    Szeszesital főzési szolgáltatások.

 ( 111 )  237.536

 ( 151 )  2022.04.01.

 ( 210 )  M 20 02929

 ( 220 )  2020.10.01.

 ( 732 )  Paulo Péter, Kerepestarcsa (HU)

 ( 740 )  Dr. Varga Roland Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  CsALÁDI KERTCENTRUM CsKC

 ( 511 )   11    Automata locsolórendszerek virágok és növények öntözéséhez.

  43    Vendéglátás; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások.

  44    Kertészet, kertészkedés, parkosítás.

 ( 111 )  237.540

 ( 151 )  2022.04.04.

 ( 210 )  M 21 02818

 ( 220 )  2021.07.21.

 ( 732 )  Édes Éden Kft., Sajószöged (HU)

 ( 541 )  szia uram

 ( 511 )  25    Nyomtatott pólók; pólók; rövid ujjú pólók; ujjatlan pólók, trikók; pólóingek; hosszú ujjú pulóverek;

 kapucnis pulóverek; kapucnis pulóverek, melegítőfelsők; környakas pulóverek; pulóverek.

 ( 111 )  237.541

 ( 151 )  2022.04.05.

 ( 210 )  M 21 00656

 ( 220 )  2021.02.19.

 ( 732 )  Partner Bank AG, Linz (AT)

 PortfoLife Kft., Vácduka (HU)
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 ( 740 )  Nagy Gábor Márton, Vácduka

 ( 541 )  E-Mobility Portfolio

 ( 511 )  36    Pénzügyi és befektetési tanácsadó szolgáltatások; tájékoztatás, szaktanácsadás és tanácsadás a befektetési

banki ügyletek terén; tőzsdei befektetések kezelése; átruházható értékpapírokkal kapcsolatos befektetési

szolgáltatások; értékpapír befektetési szolgáltatások; értékpapír befektetési szolgáltatások egyéni befektetők

számára; pénzügyi vagyonkezelés; pénzügyi tranzakciók lebonyolítása; pénzügyi befektetések; vagyonkezeléssel,

befektetéssel kapcsolatos tanácsadás; befektetési banki szolgáltatások; befektetési banki szaktanácsadás és

tanácsadási szolgáltatások; portfólió menedzsment; vagyonkezelési, letétkezelési szolgáltatások; vagyonkezelő és

tanácsadó szolgáltatások; pénzügyi befektetés-kezelési szolgáltatások; pénzbefektetéssel kapcsolatos

szolgáltatások; pénzügyi portfóliókezelés; befektetési eszköz menedzsment, befektetési eszközkezelés; befektetési

szolgáltatások lakossági ügyfelek számára; befektetésekkel kapcsolatos ügyintézés; befektetések ügyintézése;

 befektetések kezelése; befektetési vagyonkezelés; befektetés menedzsment.

 ( 111 )  237.545

 ( 151 )  2022.04.06.

 ( 210 )  M 21 03365

 ( 220 )  2021.09.23.

 ( 732 )  Hangzhou Shijing Technology Co., Ltd, Hangzhou City Zhejiang Province (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 7    Tisztítógépek és berendezések, elektromos; gőzzel tisztító készülékek; porszívók; mosógépek; hulladékaprító

gépek; mosogatógépek cserépedényekhez; permetezőgépek; csomagológépek; habverők, elektromos; elektromos

gyümölcsprések háztartási használatra; nem kézzel működtetett, kézi szerszámok; elektromos gőzölős

 felmosófejek.

 ( 111 )  237.546

 ( 151 )  2022.04.06.

 ( 210 )  M 21 03508

 ( 220 )  2021.10.07.

 ( 732 )  László Tamás György, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Babakelengye; babacipők.

 ( 111 )  237.547

 ( 151 )  2022.04.06.

 ( 210 )  M 21 03510

 ( 220 )  2021.10.08.

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

 ( 740 )  dr. Weltler Ádám, Veszprém

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Körömágy kondicionálók; körömágy krémek; körömágybőr-eltávolítók; bőr-, szem- és körömápoló

készítmények; épített köröm tipek formázására szolgáló por; fedőlakkok, körömlakkvédő rétegek [top coat];
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köröm alapozó lakkok, rétegek [kozmetikai]; köröm csillám; köröm-kondicionálók; köröm krémek;

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

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

körömerősítő ragasztók; körömerősítő szerek, oldatok; körömerősítők; körömerősítők [kozmetikumok];

körömfestő tollak; körömgél, körömzselé; körömjavító készítmények; körömkeményítők; körömlakk alapozók;

körömlakk készítmények; körömlakk lemosó; körömlakk lemosó készítmények; körömlakklemosó tollak;

körömlakklemosók [kozmetikumok]; körömlakkok; körömlakkok kozmetikai célokra; körömmatricák;

körömszínező por; körömvilágosítók; kötszerek körömépítéshez; kozmetikai körömszárító készítmények;

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

ajakbalzsamok; ajakkondicionálók; ajakkrémek; ajakvédők [kozmetikai]; ajakvédők (nem gyógyhatású -);

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

arcemelő tapaszok kozmetikai használatra; arcfestékek; archintőporok; arckorrektor; arcpirosítók; arcpúder;

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

javító krém; kőpúder [arcra]; kozmetikai arcfehérítő púder; kozmetikai arcpúderek; kozmetikai ceruzák arcra;

kozmetikai krém az arcbőr csillogásának megszüntetésére; kozmetikumokkal átitatott arctörlő kendők; pirosítók,

arcpirosítók; színházi arcfestékek; sminkkészítmények arcra és testre; smink arcra és testre; arc- és testápoló

folyadékok; arc- és testkrémek; arcápoló folyadékok [kozmetikai]; arcápoló folyadék; arcemulziók [kozmetikai

alkalmazásra]; archidratálók [kozmetikai]; arckrém; arckrém (nem gyógyhatású -); arckrémek; arckrémek

[kozmetikai]; arckrémek kozmetikai használatra; arclemosó tejek kozmetikai használatra; arclemosó tejek;

arclemosók [kozmetikumok]; arcmaszkok; arcpakolások; arcpúder papíron; arcradírok [kozmetikai]; arcradírok

(nem gyógyhatású -); arcszérum kozmetikai használatra; arctisztító szemcsék; arctisztító tejek; arctisztítók;

arctonikok [kozmetikumok]; arctónus javító krémek [kozmetikai alkalmazásra]; arczselék; bőrnyugtató arctisztító

krémek, nem gyógyászati használatra; borotválkozás utáni arctejek; hámlasztó arcradírok; hidratáló arckrémek;

kozmetikai arcápoló készítmények; nem gyógyszeres arcápoló készítmények; ránccsökkentő kozmetikai

készítmények az arcon történő helyi alkalmazásra; szépség tonikok arcon való alkalmazáshoz; tonizáló oldat

arcra, testre és kézre; szemcsék polírozáshoz; fogprotézis polírozó készítmények; kondicionálóspray-k a fejbőr

ápolására; kondicionáló samponok; kondicionáló krémek; kondicionáló balzsam; hajöblítők [samponok,

 kondicionálók]; hajhidratáló kondicionálók; haj kezelésére szolgáló kondicionálók.

 ( 111 )  237.548

 ( 151 )  2022.04.06.

 ( 210 )  M 21 03675

 ( 220 )  2021.10.26.

 ( 732 )  Csernákné Lovas Emese, Dabas (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek, négykerekű görkorcsolyával

 végzett táncoktatás, négykerekű görkorcsolyával végzett, levegősport oktatás rúdon és légtornakarikán.

 ( 111 )  237.549

 ( 151 )  2022.04.06.

 ( 210 )  M 21 03193

 ( 220 )  2021.09.06.

 ( 732 )  Prime Taste Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető jégkrémek;

cukor, méz, melaszszirup; vattacukor, gyümölcsös édességek, édességek, édességek (cukorkafélék), csokoládés

édességek, gyümölcs ízesítésű édességek, édességek, nyalánkságok, trüffelek (édesség), fagylaltos édességek,
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gyümölcstartalmú édességek, táblás édességek, ízesített cukros édességek, édességek habosított cukorból,

gyümölcsös édességek, savanyúcukorkák (édességek), gyümölcsös zselés cukor, gumicukorkák, csokoládé,

 rágógumi, keksz.

 ( 111 )  237.550

 ( 151 )  2022.04.06.

 ( 210 )  M 21 03188

 ( 220 )  2021.09.06.

 ( 732 )  DOROGI Sándor, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Alkoholmentes italok; ásványvizek és szénsavas vizek; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más

alkoholmentes készítmények italok készítéséhez; alkoholmentes gyümölcsitalok; gyümölcslevek [italok];

gyümölcslé koncentrátumok; gyümölcs- és zöldséglevek keverékéből készült italok; gyümölcsalapú italok;

gyümölcsnektárok, alkoholmentes; zöldségitalok; zöldséglevek [italok]; vizek [italok]; ízesített vizek; szirupok

gyümölcsízű italok készítéséhez; szörpök [alkoholmentes italok]; szörpök italokhoz; szörpök limonádékhoz;

 üdítőitalok; limonádék.

 ( 111 )  237.551

 ( 151 )  2022.04.06.

 ( 210 )  M 21 03195

 ( 220 )  2021.09.06.

 ( 732 )  WineHub Holding Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Jakab Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

 ( 111 )  237.552

 ( 151 )  2022.04.06.

 ( 210 )  M 21 03366

 ( 220 )  2021.09.23.

 ( 732 )  Configurator Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság, Törökbálint (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ONLINE TONER

 ( 511 )  35    Reklám és értékesítésösztönző szolgáltatások; üzleti menedzsment; üzleti adminisztráció; üzleti

adminisztráció a szállítás és a kézbesítés területén; üzleti menedzsment szolgáltatások a szállítás és kézbesítés

területén; megrendelési szolgáltatások; számítógépes megrendelési szolgáltatások; online kiskereskedelmi

szolgáltatások; irodai munkák; irodai szolgáltatások; irodai gépekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;

irodai gépekkel kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; irodai gépekkel kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások; harmadik félnek nyújtott, irodai gépek és alkatrészek beszerzésével kapcsolatos szolgáltatások;

online rendelési szolgáltatások; csomagküldés nyomon követése, kezelése és figyelése; áruk bemutatása

mindenfajta kommunikációs médiában, kiskereskedelmi és nagykereskedelmi célból; különböző termékek

 kiskereskedelme, nagykereskedelme és online árusítása; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül.

 ( 111 )  237.553
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 ( 151 )  2022.04.06.

 ( 210 )  M 21 03371

 ( 220 )  2021.09.23.

 ( 732 )  Veszprémi Szakképzési Centrum, Veszprém (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 )  237.554

 ( 151 )  2022.04.06.

 ( 210 )  M 21 03194

 ( 220 )  2021.09.06.

 ( 732 )  WineHub Holding Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Jakab Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

 ( 111 )  237.555

 ( 151 )  2022.04.06.

 ( 210 )  M 21 03189

 ( 220 )  2021.09.06.

 ( 732 )  Budapesti Komplex Szakképzési Centrum, Budapest (HU)

 ( 740 )  Király György, Budapest

  

( 546 )

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

szervezése és lebonyolítása; kollokviumok szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos

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

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

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

mentorálás; oktatás biztosítása; online oktatás biztosítása; oktatási vizsgalehetőségek biztosítása; oktatási
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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 )  237.556

 ( 151 )  2022.04.06.

 ( 210 )  M 21 03361

 ( 220 )  2021.09.22.

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

  

( 546 )

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

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

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

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

 ( 111 )  237.557

 ( 151 )  2022.04.06.

 ( 210 )  M 21 03201

 ( 220 )  2021.09.07.

 ( 732 )  Várhegyi István, Nyírbátor (HU)

 ( 541 )  Orsy

 ( 511 )   25    Férfi, női és gyermek ruházat.

 ( 111 )  237.561

 ( 151 )  2022.04.06.

 ( 210 )  M 21 01674

 ( 220 )  2021.04.26.

 ( 732 )  EIPA Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság, Ajka (HU)

 ( 740 )  Braner és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Unimontex

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

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

 37    Építőipari szolgáltatások; ipari gépek karbantartása; ipari gépek üzembe helyezése; ipari üzemek

felszerelése; gépsorok felszerelése; gépsorok összeszerelése (beüzemelése); üzemek felújítása; gépek üzembe

helyezése, karbantartása és javítása; elektronikus gépek és berendezések javítása és karbantartása; alkatrészek

beszerelése, karbantartása és javítása az ipari gép- és üzemépítés területén; bányászati kitermelés, olaj- és

 gázfúrás.

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari
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elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  237.562

 ( 151 )  2022.04.06.

 ( 210 )  M 21 01673

 ( 220 )  2021.04.26.

 ( 732 )  EIPA Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság, Ajka (HU)

 ( 740 )  Braner és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 37    Építőipari szolgáltatások; ipari gépek karbantartása; ipari gépek üzembe helyezése; ipari üzemek

felszerelése; gépsorok összeszerelése [beüzemelése]; üzemek felújítása; gépek üzembe helyezése, karbantartésa

és javítása; elektronikus gépek és berendezések javítása vagy karbantartása; alkatrészek beszerelése, karbantartása

 és javítása az ipari gép- és üzemépítés területén; bányászati kitermelés, olaj- és gázfúrás.

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

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  237.571

 ( 151 )  2022.04.07.

 ( 210 )  M 21 03192

 ( 220 )  2021.09.06.

 ( 732 )  Vadász Tamás, Fonyód (HU)

 ( 740 )  Dr. Gerencsér András Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   10    Térdvédők támaszok formájában [kivéve sportcikkek].

  14    Sportórák; sportoláshoz használt karórák.

 18    Minden célra alkalmas sporttáskák; sportruházathoz használt táskák; sporttáskák; sporttáskák, tornazsákok;

 univerzális sporttáskák.

  24    Kötött elasztikus szövetek sportruházathoz; textilanyagok sportruházat gyártásához.

 25    Dzsekik sportruházatként; edző rövidnadrágok, sportos rövidnadrágok; edzőcipők, sportcipők; fejpántok

sportoláshoz; mezek, sporttrikók, egyberészes fürdőruhák; melegítő felsők, sportos pulóverek; magasított talpú

sportcipők; nedvességfelszívó sportingek; nedvességfelszívó sportmelltartók; nedvességfelszívó sportnadrágok;

rövid ujjú sportingek; ruházat sportoláshoz; sport fejfedők [kivéve sisakok]; sport felsők, topok; sport pulóverek

és lovaglónadrágok, bricsesznadrágok; sportbírói egyenruhák; sport sapkák és baseball sapkák; sportcipő;

sportcipők; sportcipők, atlétacipők; sportmellények; sportnadrágok; sportruhák és -mezek; sportruházat;

 sportzokni; sportzoknik; ujjatlan mezek, sportingek; sportsapkák; sportruházat [kivéve golfkesztyűk].

  28    Alkarvédők [sportcikkek]; edző felszerelések sportoláshoz.

  32    Sportitalok; proteinnel dúsított sportitalok; elektrolitokat tartalmazó sportitalok.
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  37    Sportpályák építése; sportpálya építés.

  38    E-sportesemények közvetítése; e-sportesemények streamelése.

  41    Élő sportesemények lebonyolítása; sportesemények megszervezése; sport klub szolgáltatások.

  42    Sportlétesítmények tervezése.

 ( 111 )  237.572

 ( 151 )  2022.04.07.

 ( 210 )  M 21 01807

 ( 220 )  2021.05.05.

 ( 732 )  Alcufer Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Győr (HU)

 ( 740 )  Csiszár Tamás László, Ajka

  

( 546 )

 ( 511 )  40    Hulladék és szemét újrahasznosítása; hulladékkezelés [átalakítás]; hulladékok és újrahasznosítható anyagok

 osztályozása; értéknövelő újrahasznosítás [hulladék-újrahasznosítás].

 ( 111 )  237.573

 ( 151 )  2022.04.07.

 ( 210 )  M 21 03501

 ( 220 )  2021.10.07.

 ( 732 )  Ctrl-T Creative Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kovács Loránd Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  kontra.hu

 ( 511 )   35    Reklámozás; irodai munkák.

  38    Internetes webhelyekhez való hozzáférés biztosítása.

  41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  237.574

 ( 151 )  2022.04.07.

 ( 210 )  M 21 03504

 ( 220 )  2021.10.07.

 ( 732 )  Wertán Zsolt Zoltán, Mindszentkálla (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Mandulatej; mandulavaj; mandulazselé; mandula (feldolgozott -); előkészített mandula; mandula,

 feldolgozva; mandulatej étkezési célokra; mandulatej-alapú italok; mandula; darált mandula.

 30    Mandulaliszt; cukrozott mandula; mandulás édességek; mandulás sütemények; mandulás ízesítők;

csokoládéval bevont mandula; mandulás csókok [sütemény]; macaron [mandulás cukrászsütemény]; mandula

ízesítések ételekhez vagy italokhoz; mandulás ízesítők, az illóolajok kivételével; marcipán; marcipán

 helyettesítők; marcipánmassza; csokoládés marcipán.

 ( 111 )  237.575

 ( 151 )  2022.04.07.
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 ( 210 )  M 21 03505

 ( 220 )  2021.10.07.

 ( 732 )  CSÚZIKER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Kecel (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 6    Fém biztonsági tartályok, konténerek; fém konténerek, tartályok; fém tartályok szállítási célokra; fémhordók

[nem háztartási edények és tartályok]; üresen árusított acéltartályok; fémből készült tárolók áru raktározásához és

szállításához; fémtartályok, tároló hordók; tárolók [fémszerkezetek]; acél gyártmányok, készítmények;

 rozsdamentes acél.

  11    Hűtött szállítótartályok, konténerek.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: fém biztonsági tartályok, konténerek, fém konténerek, tartályok, fém tartályok szállítási célokra,

fémhordók [nem háztartási edények és tartályok], üresen árusított acéltartályok, fémből készült tárolók áru

raktározásához és szállításához, fémtartályok, tároló hordók, tárolók [fémszerkezetek], acél gyártmányok,

 készítmények, rozsdamentes acél, hűtött szállítótartályok, konténerek.

 ( 111 )  237.576

 ( 151 )  2022.04.07.

 ( 210 )  M 21 03506

 ( 220 )  2021.10.08.

 ( 732 )  Baki Béla, Budapest (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Intranet szerverek; intranet szoftverek; hálózati adattároló (NAS); kommunikációs hálózatok; kommunikációs

szoftver globális számítógépes hálózatok összekapcsolásához; helyi hálózatok; hálózati hozzáférést biztosító

szervereket működtető szoftver; nagy kiterjedésű hálózatok; számítógépes hálózatok; lan [helyi hálózati]

hardverek; lan [helyi hálózati] operációs szoftverek; számítógépes programok hálózati menedzsmenthez;

számítógépes programok számítógépekhez vagy számítógépes hálózatokhoz történő távoli csatlakozáshoz;

számítógépes szoftver-platformok szociális hálózatépítéshez; applikációs szoftver; mobil alkalmazások;

szoftveralkalmazások mobil eszközökhöz; letölthető mobilalkalmazások adatok kezeléséhez; letölthető

 mobilalkalmazások információk kezeléséhez; letölthető mobilalkalmazások információk továbbításához.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: hűtőmágnesek, védőálarcok/-maszkok, USB pendrive-ok, írószerek, jegyzettömbök,

jegyzetfüzetek, íróeszközök, kulcstartók, táskák, kézitáskák, ernyők, esernyők, bögrék, korsók, kulacsok [üresen],

 sapkák, ruházati cikkek.

  38    Telekommunikációs szolgáltatások interneten, intraneten és extraneten keresztül való biztosítása.

 39    Utazásszervezés; a szállítás és az utazások szervezése; foglalási szolgáltatások utazáshoz és szállításhoz;

információszolgáltatás utazással kapcsolatban; utazás- és nyaralásszervezés; utazás szervezése és lefoglalása;

utazás tervezése, megszervezése és lefoglalása; utazás foglalási és előjegyzési szolgáltatások; turisztikai és utazási

információnyújtás; utazástervezési szolgáltatások; utazással kapcsolatos foglalások lebonyolítása; utazási irodai

 szolgáltatások, utazásszervezés; utazási információszolgáltatás; utazásfoglalási- és megrendelési szolgáltatások.
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 43    Utazási irodák szállásszervezési szolgáltatásai; utazási irodák által nyújtott szállásfoglalási szolgáltatások;

 utazási irodai szolgáltatások szállásfoglaláshoz.

 ( 111 )  237.577

 ( 151 )  2022.04.07.

 ( 210 )  M 21 03507

 ( 220 )  2021.10.07.

 ( 732 )  Ulreich Ádám, Győr (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Dekorációs és művészeti anyagok és hordozók.

 20    Fali dekorációs dísztáblák [berendezési tárgyak] nem textilanyagból; szobrok, kisplasztikák és művészeti

 alkotások, díszítések és dekorációk, amelyek nem tartoznak más osztályba; bútorok és lakberendezési tárgyak.

 35    Lakberendezési tárgyakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; lakberendezési tárgyakkal

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi,

nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: dekorációs és művészeti anyagok és hordozók,

 fali dekorációs dísztáblák [berendezési tárgyak] nem textilanyagból, bútorok és lakberendezési tárgyak.

  37    Festési és dekorációs szolgáltatások.

  40    Lézeres gravírozási szolgáltatások.

 42    Gyártáshoz kapcsolódó mérnöki tanácsadó szolgáltatások; géptervezéshez kapcsolódó mérnöki

szolgáltatások; mérnöki és számítógépes mérnöki szolgáltatások; mérnöki munkák; mérnöki munkák,

szolgáltatások; mérnöki projektmenedzsment szolgáltatások; tanácsadási szolgáltatások mérnöki tervezéssel

kapcsolatban; számítógépes programozással kapcsolatos mérnöki szolgáltatások; műszaki mérnöki tevékenység;

mérnöki tervezési szolgáltatások; mérnöki tervezés és konzultáció; mérnöki tervezés; mérnöki tanácsadó

szolgáltatások; mérnöki szolgáltatások, munkák; tervezéssel kapcsolatos mérnöki konzultáció; műszaki rajzolás;

műszaki rajzok készítése; műszaki rajzolói szolgáltatások; számítógéppel támogatott műszaki tervező és rajzoló

 szolgáltatás; beltéri dekoráció tervezése.

A rovat 156 darab közlést tartalmaz. 
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