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A hatósági közlemények rovataiban 
alkalmazott kódok és rendezési elvek 

 

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

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

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

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

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

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

Együttműködési Tanácsának 
Szabadalmi Hivatala (GCC) 

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

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

Terület 
HN Honduras 
HR Horvátország 
HT Haiti 

HU Magyarország 
IB A Szellemi Tulajdon Világszerve-

zetének (WIPO) Nemzetközi Iro-
dája 

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

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

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

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

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

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

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

Nemzetközi Unió (UPOV) 
XV Visegrádi Szabadalmi Intézet 

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

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

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

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

kedvezmény, illetve a módo-
sítási elsőbbség napja 

(24) a tanúsítvány oltalmi idejének 
kezdete 

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

(40) A közzététel napja 
(50) Műszaki adatok 

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

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

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

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

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

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

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

(65) közzétételi szám (megadott 
szabadalmakkal kapcsolatban) 

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

adatai 
(68) az alapszabadalom lajstrom-

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

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

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

ológiai anyag) letétbe helye-
zésének adatai 

(84) szekvencialista, illetve táblá-
zat 

(86) a nemzetközi (PCT) bejelentés 
száma 

(87) a nemzetközi (PCT) bejelentés 
közzétételi száma 

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

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

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

(94) a tanúsítvány oltalmi idejének 
lejárta 

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

(96) az európai (EP) bejelentés 
adatai 

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

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

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

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

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

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

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

B1 Megadott szabadalmak, növényfaj-
ta-oltalmak 

B2 Korlátozott szabadalmak  
B8 Helyreigazítás a szabadalmi leírá-

sok bibliográfiai adataiban 
B9 Helyreigazítás a szabadalmi leírá-

sokban 
T1 Európai szabadalmi bejelentések 

igénypont fordításának közzététele 
T2 Tájékoztatás európai szabadalmak 

szövege fordításának benyújtásáról 
T3 Európai szabadalmi bejelentések 

igénypontjai fordítás-kijavításának 
közzététele 

T4 Európai szabadalmak szövege for-
dítás-kijavításának közzététele 

T5 Tájékoztatás az Európai Szabadalmi 

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

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

T7 Korlátozott európai szabadalom 
T8 Helyreigazítás európai szabadalmak 

szövege fordításának bibliográfiai 
adataiban 

T9 Helyreigazítás európai szabadalmak 
szövege fordításában 

T10 Európai szabadalom igénypontokon 
kívüli szövegének magyar nyelvű 
fordítása 

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

U9 Helyreigazítás a használati minta-
oltalmi leírásokban 

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

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

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

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

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

közzététel adatai 
(450) a Nemzetközi Irodánál a köz-

zétételt tartalmazó lap száma 
(500) Egyéb adatok 

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

(540) a földrajzi árujelző megneve-
zése 

(541) a megjelölés közönséges 
írásmóddal 

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

(551) együttes vagy tanúsító véd-
jegy 

(552) pozíció- vagy mintázat meg-
jelölés 

(553) mozgás- vagy multimédia 
megjelölés 

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

lapjában történő közzététel 
napja 

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

adatai 
(641) megosztás esetén a korábbi 

bejelentés ügyszáma 
(646) megosztás esetén a korábbi 

védjegy lajstromszáma 
(660) a belső elsőbbség adatai 

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

lajstrom szerinti jogosult vagy 
a lajstromozási eljárásban 
résztvevő bejelentő 

(740) képviselő 
(791) engedélyes 

 

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

 



SZABADALMI KÖZLEMÉNYEK

Szabadalmi bejelentések közzététele

A. SZEKCIÓ - KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK

 ( 51 ) A47G 21/18 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 20 00337

 ( 22 )   2020.10.14.  

 ( 71 )   Molekula-Szeged Kft., 6750 Algyő, Kastélykert u. 52. (HU)  

  Varga István, 8600 Siófok, Wesselényi u. 34. (HU)  

 ( 72 )   Varga István, 8600 Siófok, Wesselényi u. 34. (HU)  

 ( 54 )  Természetes anyagú szívószál és eljárás annak előállítására

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

 ( 57 )
A találmány tárgya természetes anyagú szívószál és eljárás annak előállítására.

A találmány szerinti természetes anyagú szívószál jellemzője, hogy Lovászpatonai rozs fajta

szárából van kialakítva.

A találmány szerinti eljárást az jellemzi, hogy 

- a Lovászpatonai rozs fajta vetése előtt a talajt önmagában ismert módon előkészítjük,

- ülepedett magágyat készítünk,

- a rozs magokat a magágyban, kötött talaj esetén 2-3 cm, laza talaj esetén 3-5 cm mélységben elvetjük,

- vetés után talaj egyengetést végzünk,

- a rozs fejlődése során a viaszolás kialakulását figyelembe véve a növényt a teljes érés előtt kb. 3 héttel

betakarítjuk,

- a levágott rozst feldolgozzuk.

  

 ( 51 ) A61B 5/00 (2006.01)

A61K 9/00 (2006.01)

A61K 38/00 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 20 00309

 ( 22 )   2020.09.18.  

 ( 71 )   Semmelweis Egyetem 40%, 1085 Budapest, Üllői út. 26. (HU)  

  Természettudományi Kutatóközpont 40%, 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 2. (HU)  

  Országos Korányi Pulmonológiai Intézet 20%, 1121 Budapest, Korányi Frigyes u. 1. (HU)  

 ( 72 )   Dr. Falus András, 2030 Érd, Túróc u. 1. (HU)  

  Dr. Buzás Edit , 1092 Budapest, Kinizsi u. 16. (HU)  
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  Dr. Moldvay Judit, 1223 Budapest, Park u. 23. (HU)  

  Mózner Orsolya, 8000 Székesfehérvár, Kertalja u. 12. (HU)  

  Dr. Sarkadi Balázs, 1121 Budapest, Ágnes u. 23/b (HU)  

 ( 54 )  Bőrtapasz a SARS-CoV-2 vírusfertőzöttség elleni immunvédettség celluláris diagnosztikai vizsgálatához

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

 ( 57 )
A találmány tárgya bőrre ragasztható tapasz a SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2)

elleni specifikus celluláris immunválasz kimutatására, amely formulázva a SARS-CoV-2 vírus rekombinánsan

termelt, erős, specifikus antigén hatású fehérjéjét tartalmazza. A tapasz alkalmazásával, a lokálisan kialakuló

bőrreakció alapján lehet következtetni a celluláris immunreakció mértékére, így a tapasz a SARS-CoV-2 elleni,

specifikus celluláris immunválasz és a védőoltások által kiváltott immunválasz széleskörű diagnosztikai

tesztelésére alkalmas.

  

 ( 51 ) A61F 13/38 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 20 00350

 ( 22 )   2020.10.26.  

 ( 71 )   Stolcz István, 2336 Dunavarsány, Csenkesz u. 1. (HU)  

 ( 72 )   Stolcz István, 2336 Dunavarsány, Csenkesz u. 1. (HU)  

 ( 54 )  Környezetbarát tisztító eszköz

 ( 57 )
A találmány tárgya környezetbarát tisztító eszköz (11), amelynek alkotóelemei környezetbarát, és gyorsan

lebomló anyagból készül, mint például a papír, helyettesítve a műanyag pálcikát (19) és a szintetikus vattát (18).

  

 ( 51 ) A61K 9/20 (2006.01)

A61K 31/194 (2006.01)

A61P 13/02 (2006.01)

A61P 13/10 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 20 00144

 ( 22 )   2020.04.29.  

 ( 71 )   Dr. Lovász Sándor, 1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 8. (HU)  

  Dr. Birinyi Péter, 1085 Budapest, Baross utca 44. (HU)  

  Rényi Gábor, 1137 Budapest, Szent István park 26. (HU)  

  Giber János, 1122 Budapest, Városmajor u. 39/b (HU)  

 ( 72 )   Dr. Lovász Sándor, 1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 8. (HU)  
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  Dr. Birinyi Péter, 1085 Budapest, Baross utca 44. (HU)  

  Rényi Gábor, 1137 Budapest, Szent István park 26. (HU)  

  Giber János, 1122 Budapest, Városmajor u. 39/b (HU)  

 ( 54 ) Vizelet lúgosító gyógyászati és/vagy gyógyszerkészítmény interstitialis cystitis / hólyagfájdalom szindróma

 (IC/BPS)orális kezelésére és formulálása

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

 ( 57 )
A találmány tárgya új, nyújtott hatóanyag leadású vizelet lúgosító gyógyászati és/vagy gyógyszerkészítmény,

előnyösen tabletta interstitialis cystitis / hólyagfájdalom szindróma (IC/BPS) orális kezelésére a vizelet

lúgosításával és/vagy az emberi test általános, hosszú távú lúgosítására. 

A találmány tárgya továbbá, hogy a készítmény kálium-mentes és adagolási formája nyújtott és/vagy szabályozott

hatóanyag leadású és az alábbiakban felsorolt, előnyösen adott összetételű hatóanyag komponenseket tartalmazza:

Citromsav, Nátrium citrát. Magnézium citrát, 

valamint az alábbiakban felsorolt, előnyösen adott összetételű segédanyag komponenseket tartalmazza: 

Aerosil, Avicel DG, Benecel hypromellose mikrokristályos cellulose (HPMC) mint “grade”, előnyösen Benecel

K100M PH DC HPMC és Magnézium sztearát. 

A találmány tárgya továbbá új, nyújtott hatóanyag leadású vizelet-lúgosító gyógyászati és/vagy

gyógyszerkészítmény, ahol a készítmény egy adagolási dózisának összetétele megfelel egy olyan terápiás

alkalizáló koncentrációnak amely egy beteg vizeletének semleges, 6.9 és 7.5 közötti, előnyösen 7.38 pH értékét

biztosítja 12 órán át. 

A készítmény hatóanyagának kioldódási kinetikai alapján végső eredményként a találmány szerinti nyújtott

és/vagy szabályozott hatóanyag leadású tabletta napi 2x1 adagolása biztosítja az in vivo állandó és folyamatos

terápiás koncentrációt. A találmány tárgya továbbá eljárás a találmány szerinti készítmény formulálására

figyelembe véve, hogy a fentiekben leírt hatóanyagok homogenizálásához egy speciális formulálási eljárás

szükséges az elfolyósodás és eutektikumok képződésének elkerülése érdekében.
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 ( 51 ) A61L 2/20 (2006.01)

A61L 2/24 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 20 00330

 ( 22 )   2020.10.08.  

 ( 71 )   Megaplex Kft., 1095 Budapest, Soroksári út 150. (HU)  

 ( 72 )   Horváth Béla, 2013 Pomáz, Ősz utca 6. (HU)  

 ( 54 )  Berendezés zárt tér, például helyiség fertőtlenítésére

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

 ( 57 )
Zárt tér, például helyiség ózonnal történő fertőtlenítésére alkalmas berendezés egyetlen központi vezérlőegységet

(1), ahhoz vezetékesen csatlakozó ózongenerátort (2) és ózonsemlegesítő egységet (3), és vezeték nélkül, rádiós

kommunikációs modulokkal (4) csatlakozó ózonérzékelő modulokat (6), ventilátor modulokat (7), a zárt térben

elhelyezett beltéri és a közlekedési útvonalaknál elhelyezett kültéri mozgásérzékelő modulokat (8, 9) tartalmaz.

Utóbbiak mozgás észlelésekor hang és/vagy fényjelzést kibocsátó jelzőegységet is magukban foglalnak. A

berendezés továbbá az ózonérzékelő modulokban (6) alkalmazott ózonérzékelőket időszakosan kalibráló

kalibrációs modult (11), valamint egy előnyösen okostelefonnal megvalósított felhasználói kezelőegységet (12) is

magában foglal. 

A berendezés nem csak előállít ózont, hanem telíti is ózonnal a levegőt, így minden felületen megtapadt

kórokozót is elpusztít, nem csak a levegőben jelenlévőket, és minimalizálja a fertőtlenítő anyag és az ember

kapcsolatát.

  

 ( 51 ) A61M 15/02 (2006.01)

A61K 33/14 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 20 00347

 ( 22 )   2020.10.20.  

 ( 71 )   Kókai Tamás, 1126 Budapest, Fodor u. 26. (HU)  

 ( 72 )   Kókai Tamás, 1126 Budapest, Fodor u. 26. (HU)  

 ( 54 )  Fejhez rögzíthető inhalációs eszköz

 ( 57 )
A találmány tárgya inhaláló eszköz, különösen kristályos sóval (NaCl) végzett inhalálásra. Az eszköz bármilyen

más, higroszkópos (vízmegkötő) tulajdonságú hatóanyaggal alkalmazható inhalációs célokra és mind a beszívott,

mind a kifújt levegőben lévő kórokozók legalább részleges szűrésének (megkötésének) céljára; megfelelő
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hatóanyag, például só (NaCl) esetén a kórokozók inaktiválására is.

A találmánnyal célunk olyan inhaláló eszköz megvalósítása, amely a felhasználó orra vagy szája közelében a

fejhez rögzíthető és nyitott tárolóelemben célszerűen kristályos sót tartalmaz.

  

 ( 51 ) A63F 1/10 (2006.01)

A63F 1/06 (2006.01)

A63F 3/00 (2006.01)

A63F 11/00 (2006.01)

G09F 1/02 (2006.01)

G09F 1/10 (2006.01)

G09F 1/14 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 20 00334

 ( 22 )   2020.10.14.  

 ( 71 )   Malyné Bittner Márta, 1015 Budapest, Hattyú u. 4. I/3. (HU)  

 ( 72 )   Malyné Bittner Márta, 1015 Budapest, Hattyú u. 4. I/3. (HU)  

 ( 54 )  Társasjáték játékmezővel és cserélhető jelzésű figurákkal

 ( 57 )
A találmány szerinti társasjáték játékmezőt és figurákat tartalmaz, ahol a figurák talpelemből (1) és cserélhető

jelzőelemből (7) vannak kialakítva. A talpelem (1) két részből (1a, 1b) van kialakítva, oly módon, hogy az

osztósík függőleges és mindkét rész (1a, 1b) osztósíkba eső homlokfelületébe (2) három-három, az osztósíkra

merőleges furat (3, 5) van bemunkálva, a szélső furatokban (3) vezetőcsapok (4) vannak beillesztve, és a középső

furatokban (5) húzórugó (6) van, a jelzőelem (7), pedig a két rész (1a,1b) közé van illesztve.
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 ( 51 ) A63F 3/00 (2006.01)

A63F 9/14 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 20 00332

 ( 22 )   2020.10.14.  

 ( 71 )   Malyné Bittner Márta, 1015 Budapest, Hattyú u. 4. 1/3. (HU)  

 ( 72 )   Malyné Bittner Márta, 1015 Budapest, Hattyú u. 4. 1/3. (HU)  

 ( 54 )  Versenypálya dobókockás társasjátékokhoz

 ( 57 )
A találmány tárgya versenypálya kialakítása társasjátékhoz, amelyre a találmány értelmében az a jellemző, hogy

több hosszirányú sávból (1, 2, 3) egyenlő hosszúságú mezőkre (4) vannak felosztva oly módon, hogy az egymás

mellett lévő sávok (1, 2, 3) mezőinek (4) hossza sávonként növekvően van kialakítva.

  

 ( 51 ) A63F 3/02 (2006.01)

A63F 3/00 (2006.01)

A63F 9/00 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 20 00335

 ( 22 )   2020.10.14.  

 ( 71 )   Maly Róbert, 1015 Budapest, Hattyú u. 4. I/3. (HU)  

 ( 72 )   Maly Róbert, 1015 Budapest, Hattyú u. 4. I/3. (HU)  

 ( 54 )  Háromdimenziós logikai társasjáték

 ( 57 )
A találmány szerinti háromdimenziós logikai társasjáték, játékelemekből és a játékelemek elhelyezésére alkalmas

játékpontokat tartalmazó játékmezőből áll, ahol a játékmező legalább két különböző síkban elhelyezett, síkidom

alakú hordozótestekből (1, 2) áll, ahol a különböző síkokban lévő síkidomok vetületei egymást metsző

vonalakból vannak és a hordozótestek (1, 2) mindegyikén a metszéspontokban játékpontok vannak. A játék

dobókockával vagy pörgethető számtárcsával (7) van ellátva.
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 ( 51 ) A63F 3/02 (2006.01)

A63F 9/00 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 20 00336

 ( 22 )   2020.10.14.  

 ( 71 )   Maly Róbert, 1015 Budapest, Hattyú u. 4. I/3. (HU)  

 ( 72 )   Maly Róbert, 1015 Budapest, Hattyú u. 4. I/3. (HU)  

 ( 54 )  Játékkészlet vakok számára táblás játékokhoz

 ( 57 )
A találmány tárgya játékkészlet vakok számára táblás játékokhoz. A játéktábla játékmezői egymástól hornyokkal

vannak elválasztva, és a lapos figuráknak ezen hornyokba nyúló pereme van. A figurákon Braille-írásos jelölés,

valamint ablaknyílás van, a játékmezőkön pedig a figurák ablaknyílásai alatt Braille-írásos jelölés van. A figurák

peremeinek vastagsága a hornyok szélességének a fele lehet, így a figurák egymás melletti játékmezőkre is

könnyen illeszthetők. 

A hornyok adott esetben felfelé szélesedő kialakításúak lehetnek, a figurák könnyebb kezelése érdekében. Az

egyes játékmezőkön lévő jelölés célszerűen a figurák lapvastagságával azonos vastagságú és az ablaknyílással

azonos alakú kiemelkedésen van, így a játékmezők és a figurák letapogatása egyetlen síkban történhet. A

figurákon kialakított ablaknyílás és ennek megfelelően a játékmezőkön lévő kiemelkedés alakja tetszőleges lehet:

kör, háromszög, sokszög, például téglalap. A figurák mozgatásuk megkönnyítésére célszerűen fogantyúkkal

vannak ellátva. A fogantyú egy célszerű kiviteli alaknál a figurákon lévő furatba illeszkedő kis csappal van

ellátva, így egyetlen fogantyú segítségével valamennyi figura mozgatható. Természetesen adott esetben magukon

a figurákon lévő nyúlványként is kialakítható megfelelő fogóelem.
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 ( 51 ) A63F 9/20 (2006.01)

A63F 3/00 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 20 00333

 ( 22 )   2020.10.14.  

 ( 71 )   Malyné Bittner Márta, 1015 Budapest, Hattyú u. 4. 1/3. (HU)  

 ( 72 )   Malyné Bittner Márta, 1015 Budapest, Hattyú u. 4. 1/3. (HU)  

 ( 54 )  Kirakó társasjáték

 ( 57 )
A találmány tárgya egy játék, amely ismert módon egymáshoz illeszkedő színes és sokszögű játékelemekből áll,

ahol a játékelemek párhuzamos alsó és felső síklappal vannak ellátva. A találmány szerint a játékelemek

párhuzamos alsó és felső síklapjai egymás mellé illesztett egybevágó négyszögek különböző kombinációiból

vannak kialakítva és az egyes játékelemeken belül a négyszögek egyenként vagy csoportonként különböző

színezéssel vannak ellátva. Az alsó és felső síklapok célszerűen egymástól eltérő színezéssel vannak ellátva és a

négyszögek egy célszerű kiviteli alak szerint négyzetek. A játékelemek lehetnek H, T, I, E, U, F, Y alakzatok,

illetve ezek kombinációi.

  

B. SZEKCIÓ - IPARI MŰVELETEK ÁLTALÁBAN ÉS SZÁLLÍTÁS

 ( 51 ) B05B 13/02 (2006.01)

B05B 13/00 (2006.01)

B05B 13/04 (2006.01)

B05B 15/70 (2018.01)

B05D 1/02 (2006.01)

B05D 1/42 (2006.01)

B25J 11/00 (2006.01)

B25J 19/00 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 20 00352

 ( 22 )   2020.10.27.  
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 ( 71 )   Novalak Kft., 1191 Budapest, Hamvas u. 7-9. (HU)  

 ( 72 )   BURKUS Ervin, 1137 Budapest, Katona József u. 71. (HU)  

  Dr. ODRY Péter, 2424 Előszállás, Bem u. 14. (HU)  

  István KECSKÉS, 24000 Subotica, Jasenovačka 16 (RS)  

  dr. Király Zoltán, 2459 Rácalmás, Nyárfa sor 8. (HU)  

  ODRY Ákos, 1111 Budapest, Budafoki út 20. (HU)  

  Vladimir László TADITY, 21235 Temerin, Baranji Karolja 1 (RS)  

 ( 54 )  Festőrobot szerkezet

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

 ( 57 )
Festőrobot szerkezet, amely legalább egy festékszóró fejet (11) tartó külső festőrobot karelemet (8) és egy belső

festőrobot karelemet (6) foglal magában, a karelemek (6, 8) végein a festékszóró fej (11) egy munkatérben

térbeli, 3D mozgatására és pozicionálására alkalmas csuklók (3, 5, 7, 9) vannak kialakítva, és a belső festőrobot

karelem (6) belső vége csuklókon (3, 5) keresztül egy a festőrobot szerkezetet mozgató mozgatószerkezettel (2)

van összekötve, a festékszóró fej (11) három szabadságfokú csuklón keresztül van a külső festőrobot karelem (8)

külső végéhez csatlakoztatva. A festékszóró fejet (11) tartó külső festőrobot karelem (8) külső végén egy két

szabadságfokú gömbcsuklót szimuláló differenciális csuklók (9, 10) vannak kiképezve.

  

 ( 51 ) B60L 53/14 (2020.01)

B60L 53/60 (2019.01)

B60L 53/67 (2019.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 20 00299

 ( 22 )   2020.09.11.  

 ( 71 )   Árokszállási Erik, 1085 Budapest, Baross u. 36. IV/8. (HU)  

 ( 72 )   Árokszállási Erik, 1085 Budapest, Baross u. 36. IV/8. (HU)  

 ( 54 ) Elektromos autó flotta töltő energiamenedzsment rendszer intelligens töltés vezérlési folyamattal vezérelt

 moduláris felépítésű okos töltőkkel

 ( 57 )
Az ismert töltő menedzsment szoftver megoldások a publikus töltő rendszerek távmenedzsmentjét támogatják,

nem tartalmaznak olyan megoldást, amely a töltőfejek kimeneti teljesítményét képesek változtatni. Az elektromos

autó flotta töltő energiamenedzsment rendszer, elsőként alkalmaz mesterséges intelligenciát a töltésütemezés

területén, és az európai piacon az első olyan rendszer, amely a céges elektromos járműflották igényeire szabott

szoftver megoldással rendelkezik. Az alkalmazás képes a töltőberendezés hardver kimeneti teljesítményét

tetszőleges értékre beállítani. Az energiamenedzsment ütemezője figyelembe veszi a töltés ütemezési lista

összeállításakor, a flotta járművek prioritását a töltőfej foglalás leadásakor, valamint a betáplálási pont szabad

teljesítmény szintjét. Az új foglalási igény beérkezésekor átütemezi a folyamatban lévő töltések energia

mennyiségét az igényelt mennyiség és az aktuális töltöttségi szintnek megfelelően. Az elektromos járművek

szenzoraitól kapott adatok alapján képes a vezetői szokások elemzésére.
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 ( 51 ) B64C 11/16 (2006.01)

F01D 5/00 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 20 00339

 ( 22 )   2020.10.14.  

 ( 71 )   Círus Róbert 40%, 2500 Esztergom, Bámomi lakótelep 8. 4. em. 3. ajtó (HU)  

  Nyíri Attila 50%, 2500 Esztergom, Lippert József u. 3. (HU)  

  Círus Norbert 10%, 2500 Esztergom, Bámomi lakótelep 8. 4. em. 3. ajtó (HU)  

 ( 72 )   Círus Róbert 40%, 2500 Esztergom, Bámomi lakótelep 8. 4. em. 3. ajtó (HU)  

  Nyíri Attila 50%, 2500 Esztergom, Lippert József u. 3. (HU)  

  Círus Norbert 10%, 2500 Esztergom, Bámomi lakótelep 8. 4. em. 3. ajtó (HU)  

 ( 54 )  Légcsavar és légcsavar-lapát

 ( 74 )   Földi Julianna, 1214 Budapest, Fácánhegyi u. 19/B (HU)  

 ( 57 )
A találmány tárgya olyan minimális lapátvég-veszteséggel rendelkező légcsavar-lapát, amelynek nyomott oldala,

azzal szemközti szívott oldala, légcsavarhoz csatlakoztathatóan kialakított lapáttöve, lapáttővel átellenes végén

lapátvége van, ahol a légcsavar-lapátban a nyomott oldalt a szívott oldallal összekötő rés van kialakítva, a résnek

a nyomott oldalon kiképzett bemenő nyílása, és a szívott oldalon kiképzett kimenő nyílása van, továbbá a rés

nyomáskiegyenlítő elemet tartalmaz. 

A találmány tárgya továbbá olyan repülőgépekhez, helikopterekhez, vízszintes forgástengelyű szélerőgépekhez,

ventilátorokhoz, valamint drónokhoz alkalmazható légcsavar, amely legalább egy, a találmány első aspektusa

szerinti légcsavar-lapáttal van ellátva.

  

C. SZEKCIÓ - VEGYÉSZET ÉS KOHÁSZAT

 ( 51 ) C02F 11/00 (2006.01)

B01J 47/00 (2006.01)

D21C 11/00 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 20 00367

 ( 22 )   2020.10.27.  

 ( 71 )   Földházi Péter, 6724 Szeged, Gyöngytyúk u. 28. (HU)  
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 ( 72 )   Földházi Péter, 6724 Szeged, Gyöngytyúk u. 28. (HU)  

 ( 54 )  Lúgszennyezett ipari zagyok jelesül vörösiszap lúgmentesítése

 ( 57 )
A lúgmentesítésre az elektro-ozmózisos eljárást alkalmazzuk. Az eljárás rövid ismertetése: Az eljárás során a

nátriumhidroxid Na fémionra és OH gyökre válik szét. A szétvált alkotótó elemeket diafragma edény

alkalmazásával térben képesek vagyunk elkülöníteni. A Na fémion a diafragmában elhelyezett anód felé

vándorol, és az ott lévő vízzel NaOH (nátrium hidroxidot) hoz létre. Tehát a nátron lúg egy meghatározhatatlan

térfogatú térből, határozott zárt térbe, edénybe kerül. Ebből az edényzetből a lúg biztonságos módon lefejthető és

elszállítható. Továbbiakban alkalmas ipari felhasználásra. A maradék vörös vasoxid -kellő előkészítés után ipari

felhasználásra- kohósításra alkalmassá válik. 

A diafragma edény, és az elektródák elvi elhelyezését a vörös iszapban a 7.számú lapon feltüntetett elvi ábra

jeleníti meg ( LK 01„Lúgkút elvi felépítése ideális esetben).

  

 ( 51 ) C25B 9/00 (2006.01)

B29C 64/00 (2017.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 21 00364

 ( 22 )   2021.10.18.  

 ( 71 )   Szegedi Tudományegyetem, 6720 Szeged, Dugonics tér 13. (HU)  

  ThalesNano Zrt., 1031 Budapest, Záhony u. 7. (HU)  

 ( 72 )   Dr. Janáky Csaba 20%, 6725 Szeged, Pálfy utca 63. (HU)  

  Dr. Endrődi Balázs 15%, 6723 Szeged, Róna utca 31/A, II. em. 6. (HU)  

  Kecsenovity Egon 15%, 24410 Horgos, Kamarás utca 60. (RS)  

  Dr. Darvas Ferenc 25%, 1016 Budapest, Lisznyai utca 15. (HU)  

  Richard Jones 25%, 1031 Budapest, Nánási utca 2/A, Tétőtér 67. (HU)  

 ( 54 )  Ultrakönnyű moduláris reaktorok űrbeli elktrokémiai folyamatokhoz

 ( 30 )   63/198,428 2020.10.16. US  

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

 ( 57 )
Az űrben zajló elektrokémiai folyamatok melléktermék−képződés és további vegyszerek használata nélkül

kínálnak lehetőséget értékes vegyszerek előállítására. A cella−feszültség változtatásával különböző oxidációs és

redukciós teljesítmények érhetők el. A jól ismert vízbontás mellett szén−dioxid konverzió, C−C csatolási

reakciók, CO−addíció, vagy akár gyógyszerészeti vegyületek szintézise is megvalósítható.
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E. SZEKCIÓ - HELYHEZ KÖTÖTT LÉTESÍTMÉNYEK

 ( 51 ) E05C 1/00 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 20 00348

 ( 22 )   2020.10.22.  

 ( 71 )   Dormag Kft., 1012 Budapest, Logodi u. 44/B. (HU)  

 ( 72 )   Dr. Meszéna Balázs, 1121 Budapest, Csorna utca 31/9. (HU)  

  Nagy György, 5000 Szolnok, Aranyi Sándor utca 20. 6. em. 25. a. (HU)  

  Imre Zsolt, 1043 Budapest, Kassai utca 15. fsz. 4. a. (HU)  

  Gáspár Tamás István, 1158 Budapest, Molnár Viktor utca 57. (HU)  

  Sebestyén István Imre, 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 4. 4. Iph. 2.em. 8. a. (HU)  

  Kala Tibor, 2030 Érd, Diósdi út 84. 2. em. 10. a. (HU)  

  Dr. Mousa Delal Attila, 1012 Budapest, Logodi u. 44/B. fszt. (HU)  

 ( 54 )  Több irányban nyitható nyílászáró elrendezés

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

 ( 57 )
Több irányban nyitható nyílászáró elrendezés, amelynek kerete (8), szárnya (9), és legalább négy, a szárnyat a

kerethez csatlakoztató forgópántja (1a,1b,1c) van. A forgópánt (1a,1b,1c) mágnestömbből (2), valamint a

mágnestömbhöz érintkezési felület (S) mentén illeszkedő, ferromágneses anyagú ellendarabból (3) van kialakítva.

Az ellendarabon (3) tengely (5) első vége (5a) van csatlakoztatva, ahol a mágnestömb (2) a szárny (9) és a keret

(8) közül az egyikhez, az ellendarab (3) tengelyének (5) második vége (5b) a szárny (9) és a keret (8) közül a

másikhoz van csatlakoztatva, és a tengely (5) két végének (5a, 5b) egyike elfordulásmentesen, másik vége (5a,

5b) elfordíthatóan van befogva.

  

F. SZEKCIÓ - MECHANIKA, VILÁGÍTÁS, FŰTÉS

 ( 51 ) F23C 99/00 (2006.01)

F02B 51/04 (2006.01)

F02P 23/04 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 20 00328

 ( 22 )   2020.10.07.  
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 ( 71 )   Innovációs Laboratórium Kft., 1045 Budapest, Berlini út 47-49. (HU)  

 ( 72 )   Csöme Csilla, 2162 Őrbottyán, Fekete István u. 25. (HU)  

  Kiss Balázs Péter, 1221 Budapest, Kossuth Lajos u. 45. (HU)  

  Dr. Slezsák István, 2131 Göd, Török Ignác u. 9. (HU)  

  Zentai Tamás, 1237 Budapest, Külső-Vörösmarty u. 265. (HU)  

 ( 54 )  Mikrohullámmal csatolt lángégéses energiaátalakító készülék és eljárás

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

 ( 57 )
A találmány egy mikrohullámmal csatolt lángégéses energiaátalakító készülék és eljárás annak működtetésére. A

készülék tartalmaz egy éghető gáz vagy levegőben diszpergált folyékony üzemanyag bevezetésére és elégetésére

kialakított égésteret (1), az égéstérben (1) vagy annak közvetlen szomszédságában kialakított hőcserélőt (3),

amelyben hőcserélő közeg (11) van áramoltatva, a készüléknek egy füstgáz elvezető részegysége (4) van, továbbá

az égéstérben (1) legalább egy állapotjelző elektromos szenzor (5) van. Az égéstér (1) körül egy mikrohullám

áteresztő rezonátor tartály (6) van, a rezonátor tartály (6) mellett, arra irányított kibocsátási apertúrával (8)

legalább egy vezérelt mikrohullámú sugárforrás (7) van, amely legalább a legalább egy állapotjelző elektromos

szenzor (5) kimeneti jele szerint van vezérelve.

  

 ( 51 ) F23G 5/027 (2006.01)

F23G 5/033 (2006.01)

F23G 5/04 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 20 00344

 ( 22 )   2020.10.19.  

 ( 71 )   Metaplasma S.L. 45%, 33212 Gijon Asturias, c/Domingo Juliana 10. (ES)  

  Int-Energia Kft. 45%, 1135 Budapest, Hun u. 13/B 6. em. 1. (HU)  

  Molekula-Szeged Kft. 10%, 6750 Algyő, Kastélykert u. 52. (HU)  

 ( 72 )   Potasnyik Lázár Mordkovics 55%, 1135 Budapest, Hun utca 13/B 6.em 1 (HU)  

  Arian Mamayenko 45%, 33212 Gijon, Asturias, c/Domingo Juliana 10. iz 4 D (ES)  

 ( 54 ) Szerkezeti elrendezés és eljárás szilárd hulladék és biomassza környezetbiztonságos feldolgozására,

 villamosenergia és más hasznos termékek termelési hatékonyságának növelése érdekében

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

 ( 57 )
A találmány tárgya szerkezeti elrendezés és eljárás szilárd hulladék és biomassza környezetbiztonságos

feldolgozására, villamosenergia és más hasznos termékek termelési hatékonyságának növelése érdekében. A

találmány szerinti eljárás során a szilárd hulladékot és a biomasszát betöltjük, zúzzuk, aprítjuk, és különválasztjuk

belőle a fekete és színesfémeket. A megtisztított szilárd hulladékot és a biomasszát vákuum- és hőmérsékleti

szárításnak vetjük alá, miközben biztosítjuk az illékony vegyületek és vízgőz vákuumos eltávolítását a szilárd

hulladékból és biomasszából. Ezt sűrítjük és összegyűjtjük majd alávetjük plazmatisztításnak-fertőtlenítésnek és
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ezzel túlhevített vízgőzt képezünk, melyet plazmaképző gőzként eljuttatjuk a közvetett íves plazmatrónokra a

gyors plazmagázosító reaktorba a gyors plazmagázosítás foganatosítására. Emellett a plazmatisztítás-fertőtlenítés

során kapott gőz-levegő keveréket kondenzáljuk, kiválasztva a vízgőzt, és a megtisztított és fertőtlenített levegőt

kiengedjük a légkörbe. A gyors plazmagázosítással előállított metánt villamos energia és hő előállítására

használjuk fel.

  

 ( 51 ) F24H 8/00 (2006.01)

F24D 3/08 (2006.01)

F24H 1/52 (2006.01)

F28D 21/00 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 20 00331

 ( 22 )   2020.10.09.  

 ( 71 )   Hrabói Kelecsényi Tibor, 5600 Békéscsaba, Pásztor u. 102. (HU)  

 ( 72 )   Hrabói Kelecsényi Tibor, 5600 Békéscsaba, Pásztor u. 102. (HU)  

 ( 54 ) 40 kW < 420 kW közötti teljesítményű kazánok kondenzációjának biztosítása füstgáz-kondenzációs

 hőcserélő párral

 ( 57 )
A találmány a meglévő középteljesítményű kondenzációs kazánoknak használati melegvíz szolgáltatására való

alkalmassá tételére vonatkozik. 

Az egyik változatban a kondenzációs kazán fűtővíz-visszatérő vezetékébe beépítésre kerül egy használati

melegvíz szolgáltatására alkalmas hőcserélő. 

A másik változatban a használati melegvíz szolgáltatására alkalmas hőcserélő a kondenzációs kazán

füstcsatornájába, a fűtővizet melegítő hőcserélők után kerül beépítésre.

 

  

 ( 51 ) F41A 19/09 (2006.01)

F41A 5/02 (2006.01)

F41A 9/00 (2006.01)

F41A 11/02 (2006.01)

F41A 19/10 (2006.01)

F41A 19/42 (2006.01)

F41C 3/00 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 20 00341

 ( 22 )   2020.10.15.  

 ( 71 )   ATLAS Group International Zrt., 1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. (Meyer & Levinson emelet) (HU)  

 ( 72 )   Istvánovics Mihály, 1104 Budapest, Lavotta utca 20. (HU)  

 ( 54 )  Tökéletesített szerkezet félautomata öntöltő maroklőfegyver sorozatlövő fegyverré történő kiegészítésére
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 ( 74 )   Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16. (HU)  

 ( 57 )
A találmány tárgya szerkezet félautomata öntöltő maroklőfegyver sorozatlövő fegyverré történő kiegészítésére. A

maroklőfegyver (2) szánnal (3) és saját ravasszal (4) rendelkezik, és a maroklőfegyver (2) egy tok (1) elülső

részében van rögzítve. A toknak (1) a maroklőfegyver (2) mögötti részén elsütő billentyű (6) van, és az elsütő

billentyű (6) és a maroklőfegyver ravasza (4) között az elsütő billentyű (6) meghúzott állapotában a ravaszt (6)

ismétlődő sorozatban egymás után meghúzó eszközzel van ellátva.

  

G. SZEKCIÓ - FIZIKA

 ( 51 ) G01N 29/24 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 20 00369

 ( 22 )   2020.11.05.  

 ( 71 )   Szegedi Tudományegyetem, 6720 Szeged, Dugonics tér 13. (HU)  

 ( 72 )   Dr. Bozóki Zoltán 30%, 6753 Szeged, Budai Nagy Antal utca 70. (HU)  

  Dr. Szabó Gábor 30%, 6722 Szeged, Alföldi utca 10. (HU)  

  Gulyás Gábor 40%, 5111 Jászfelsőszentgyörgy, Fő út 122. (HU)  

 ( 54 )  Mérőeszköz átáramló közegben történő fotoakusztikus méréshez

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

 ( 57 )
A találmány mérőeszköz (10) átáramló közegben történő fotoakusztikus méréshez, amely mérőeszköz (10)

tartalmaz

- belépő nyílással (11) és kilépő nyílással (13) rendelkező, ezek közötti belső teret meghatározó, cső alakú

fotoakusztikus rezonátort (12), és

- a fotoakusztikus rezonátorban (12) létrejövő fotoakusztikus jelet érzékelő mikrofont (26).

A mérőeszközt (10) az jellemzi, hogy tartalmaz továbbá

- a fotoakusztikus rezonátorhoz (12) kívülről csatlakozó rögzítőtestet (14),

- a fotoakusztikus jelet a fotoakusztikus rezonátor (12) belső teréből a mikrofonhoz vezető (26)

mikrofon-csatornát (16), amely a rögzítőtestben (14) van kialakítva, és a rögzítőtestben (14) kialakított, mindkét

végén nyitott nyomáskiegyenlítő csatornát (18), amelynek egyik vége a mikrofon-csatornához (16) van

csatlakoztatva, másik vége pedig a kilépő nyíláshoz (13) közelebb helyezkedik el, mint a mikrofon-csatorna (16).
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 ( 51 ) G06K 7/00 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 20 00324

 ( 22 )   2020.09.30.  

 ( 71 )   RF-IT Hungary Informatikai, Kereskedelmi és Tanácsadó Kft., 1031 Budapest, Szentendrei út 164. (HU)  

 ( 72 )   Fazekas András, 4150 Püspökladány, Batthyány u. 2/1. (HU)  

 ( 54 ) RFID-címkét tartalmazó hulladékgyűjtő zsák, eljárás és berendezés RFID-címke hulladékgyüjtő zsákba

 történő beültetéséhez

 ( 74 )   EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., 4032 Debrecen, Kartács u. 36. (HU)  

 ( 57 )
A szabadalmi bejelentés tárgya RFID-címkét tartalmazó hulladékgyűjtő zsák, eljárás és berendezés RFID-címke

hulladékgyűjtő zsákba történő beültetéséhez, amely eljárás során a berendezés az egyéni adatokkal megírt

RFID-címkét (20) a hulladékgyűjtő zsák (39) alsó részén rögzíti, és kialakít az RFID-címke (20) körül, magából a

fóliatömlő (19) anyagából egy zárt zsebet (38). Az egyedi azonosítóval ellátott RFID-címkét (20) tartalmazó

hulladékgyűjtő zsák (39) a hulladékgyűjtés területén egyre elterjedtebben használt RFID leolvasó rendszerrel

rendelkező hulladékszállító járművek használatával együtt lehetővé teszi a hulladékürítés jogszerű használatának

megállapítását.

  

 ( 51 ) G10L 21/02 (2006.01)

H04S 3/02 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 20 00317

 ( 22 )   2020.09.28.  

 ( 71 )   Globomax Zrt., 1155 Budapest, Wysocki u. 1 (HU)  

 ( 72 )   Bálint Zoltán 50%, 1238 Budapest, Lóállás utca 13/A. (HU)  

  Vigh Balázs 20%, 2760 Nagykáta, Kadarka utca 11. (HU)  
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  Simor Gábor 15%, 1181 Budapest, Csontváry Kosztka Tivadar utca 8. 5. em. 13a (HU)  

  Szabados László 10%, 1119 Budapest, Allende park 9. II. em. 8. (HU)  

  Papp Zsolt 5%, 1039 Budapest, Juhász Gyula utca 11. 4. em. 35. (HU)  

 ( 54 ) Eljárás és rendszer résztvevők vételi hangzásélményének javítására elosztott típusú hangosításnál,

 valamint résztvevői egység ilyen rendszerhez

 ( 74 )   Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1011 Budapest, Fő u. 19. (HU)  

 ( 57 )
Eljárás résztvevők vételi hangzásélményének javítására elosztott típusú hangosításnál, ahol a résztvevők

tetszőleges térbeli elrendezésű hangosító egységeknél (LU) foglalnak helyet, és az említett hangosító egységek

egy vagy több mikrofonnal és egy vagy több hangszóróval (LF, LB) vannak felszerelve, továbbá a résztvevők

legalább egy része számára engedélyezett az aktív részvétel is, amely eljárásnál a mindenkori aktív résztvevő

hangját a saját hangosító egysége által elektromos jellé alakítjuk, és közvetlenül vagy központi egység útján az

összes többi, aktuálisan passzív hangosító egységbe továbbítjuk; az említett elektromos jelet erősségének és

késleltetésének megváltoztatásával módosítjuk. A találmány lényege abban van, hogy önmagában ismert

módszerek alkalmazásával előzetesen meghatározzuk a hangosító egységek (LU) térbeli helyzetét; és az

aktuálisan passzív résztvevők hangosító egységeinek egy vagy több hangszórójába (LF, LB) eljuttatott

elektromos jelet ezek térbeli helyzetétől függően késleltetjük, éspedig oly módon, hogy minden, aktuálisan

passzív résztvevő először az aktuálisan aktív résztvevő természetes hangját, majd utána a saját hangosító egysége

által szolgáltatott késleltetett hangot hallja, és csak ezt követően a többi, aktuálisan passzív résztvevő hangosító

egysége által kisugárzott késleltetett hangot, továbbá az összes, aktuálisan passzív hangosító egység esetében oly

módon állítjuk be a késleltetést, hogy az aktuálisan aktív hangosító egységtől számítva növekvő távolsággal

csökkenő késleltetést alkalmazunk a maximális távolság közel feléig, majd onnan a távolság növekedésével

növekvő késleltetést alkalmazunk a legtávolabbi hangosító egységig. Szükség esetén egyes hangosító egységek

két vagy több hangszórójának akusztikai iránykarakterisztikáját is megváltoztatjuk. A találmány szerinti rendszer

tetszőleges számú hangosító egységet (LU) tartalmaz, és a hangosító egységekkel kétoldalú összeköttetésben levő

központi egységgel rendelkezik. A találmány értelmében a központi egység és/vagy a hangosító egységek (LU)

az egyes hangosító egységekhez tartozó, azok térbeli helyzete alapján előzőleg meghatározott hangtechnikai

paraméterek, különösen késleltetés, hangerő és iránykarakterisztika értékek tárolására szolgáló tárolóegységet

tartalmaznak (MEM), és az egyes hangosító egységek ezen paraméterek helyileg és/vagy a központi egység által

történő beállítására alkalmas eszközökkel (MC, ALF1, ALF2, ALB1, ALB2, FLB, ILB) rendelkeznek.

  

A rovat 24 darab közlést tartalmaz. 
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Megadott szabadalmak

A. SZEKCIÓ - KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK

 ( 51 ) A61K 35/618 (2015.01)

A61K 36/28 (2006.01)

A61P 13/08 (2006.01)

A61P 25/32 (2006.01)

 ( 13 )  B1

 ( 11 ) 231.241 2022.02.09.

 ( 21 )  P 20 00174

 ( 22 )  2020.05.28.

 ( 40 )  2020.12.28

 ( 73 )  Kékesi Attila, 3162 Ságújfalu, Kossuth út 40. (HU)

 ( 72 )  Kékesi Attila, 3162 Ságújfalu, Kossuth út 40. (HU)

 ( 54 )  Állati eredetű - és növényi eredetű kivonatokat tartalmazó gyógyhatású készítmény és ennek alkalmazása

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

 ( 51 ) A63B 67/04 (2006.01)

A63B 69/00 (2006.01)

 ( 13 )  B1

 ( 11 ) 231.242 2022.02.22.

 ( 21 )  P 19 00140

 ( 22 )  2019.05.03.

 ( 40 )  2020.11.30

 ( 73 )  TEQBALL Kft., 1101 Budapest, Expo tér 5-7. (HU)

 ( 72 )  Huszár Viktor Dénes, 1037 Budapest, Csengőbojt utca 2.A lph. fszt. 5/A (HU)

 Borsányi Gábor, 1037 Budapest, Fanyarka utca 1. C lph. 1. em. 5/A (HU)

 Gattyán György Zoltán, 1025 Budapest, Palatinus utca 3. (HU)

 ( 54 )  Javított tulajdonságú többcélú sporteszköz

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

B. SZEKCIÓ - IPARI MŰVELETEK ÁLTALÁBAN ÉS SZÁLLÍTÁS

 ( 51 ) B60F 3/00 (2006.01)

 ( 13 )  B1

 ( 11 ) 231.235 2022.02.09.

 ( 21 )  P 19 00384

 ( 22 )  2019.11.14.

 ( 40 )  2021.05.28

 ( 73 )  Dr. Kovács János, 1156 Budapest, Nyírpalota u. 42. (HU)

 ( 72 )  Dr. Kovács János, 1156 Budapest, Nyírpalota u. 42. (HU)

 ( 54 )  Kerekes, gyors vízi közlekedésre alkalmas jármű

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

 ( 51 ) B60K 1/00 (2006.01)
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 ( 13 )  B1

 ( 11 ) 231.230 2022.02.09.

 ( 21 )  P 19 00265

 ( 22 )  2019.07.26.

 ( 40 )  2021.03.01

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

 ( 72 )  Neve nem feltüntethető

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

 ( 54 ) Fokozatkapcsolási eljárás elektromotorral és ezzel összekapcsolt automata vagy automatizált mechanikus

 sebességváltóval hajtott gépjárműveknél

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

C. SZEKCIÓ - VEGYÉSZET ÉS KOHÁSZAT

 ( 51 ) C01F 1/00 (2006.01)

B01J 20/00 (2006.01)

B01J 20/12 (2006.01)

B01J 20/16 (2006.01)

C02F 1/28 (2006.01)

C02F 1/42 (2006.01)

 ( 13 )  B1

 ( 11 ) 231.236 2022.02.09.

 ( 21 )  P 19 00335

 ( 22 )  2019.09.24.

 ( 40 )  2021.03.29

 ( 73 )  JOSAB Hungary Termelő és Kereskedelmi Kft., 3900 Szerencs, Keleti ipartelep 1963/38. hrsz. (HU)

 ( 72 )  Udvardi György 20%, 3909 Mád, Kossuth u. 76. (HU)

 Udvardi Norbert 30%, 3711 Szirmabesenyő, Bessenyei u. 55. (HU)

 Técsi Erika 10%, 3909 Mád, Bernáth Béla u. 16. (HU)

 Megyesi Csaba Mihály 40%, 4080 Hajdúnánás, Reviczky u. 4. (HU)

 ( 54 ) Eljárás olajos vegyülettel szennyezett felszíni és felszín alatti vizek kármentesítésére szolgáló zeolit

 mikropor előállítására, valamint a mikropor alkalmazására

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

 ( 51 ) C07J 1/00 (2006.01)

A61K 31/565 (2006.01)

A61P 15/12 (2006.01)

A61P 15/18 (2006.01)

A61P 17/02 (2006.01)

A61P 35/00 (2006.01)

C07J 75/00 (2006.01)

 ( 13 )  B1

 ( 11 ) 231.240 2022.02.09.

 ( 21 )  P 19 00315

 ( 22 )  2019.09.03.

 ( 40 )  2021.03.29

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

 ( 72 )  Lovas Róbert 55%, 1144 Budapest, Csertő u. 18-20. 4. em. 102. (HU)
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 Mahó Sándor 15%, 1183 Budapest, Rím u. 20. (HU)

 dr. Bacsa Ildikó 15%, 6625 Fábiánsebestyén, Kinizsi u. 2/A (HU)

 Mayer Beatrix 15%, 1183 Budapest, Nefelejcs u. 64. (HU)

 ( 54 )  Ipari eljárás nagytisztaságú ösztetrol hatóanyag előállítására

 ( 51 ) C12G 1/02 (2006.01)

A23L 3/00 (2006.01)

B01F 13/00 (____.__)

B01F 13/02 (____.__)

B65D 90/48 (2006.01)

C12G 1/00 (2006.01)

C12G 3/00 (2006.01)

C12G 3/02 (2006.01)

 ( 13 )  B1

 ( 11 ) 231.239 2022.02.09.

 ( 21 )  P 14 00389

 ( 22 )  2014.08.15.

 ( 40 )  2016.02.29

 ( 73 )  Kovács András, 3508 Miskolc, Futó út 77. (HU)

 ( 72 )  Kovács András, 3508 Miskolc, Futó út 77. (HU)

 ( 54 )  Borászati tároló és erjesztő tartályokban lévő folyadékok rétegződését megakadályozó eljárás

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

E. SZEKCIÓ - HELYHEZ KÖTÖTT LÉTESÍTMÉNYEK

 ( 51 ) E05B 47/00 (2006.01)

 ( 13 )  B1

 ( 11 ) 231.237 2022.02.09.

 ( 21 )  P 18 00370

 ( 22 )  2018.11.05.

 ( 40 )  2020.05.28

 ( 73 )  Sümegi István Andor, 2120 Dunakeszi, Barátság útja 4/a III. em. 6/a (HU)

 Sipos Ágnes, 2120 Dunakeszi, Barátság útja 4/A. III. em. 6/a. (HU)

 ( 72 )  Sümegi István Andor, 2120 Dunakeszi, Barátság útja 4/a III. em. 6/a (HU)

 Sipos Ágnes, 2120 Dunakeszi, Barátság útja 4/A. III. em. 6/a. (HU)

 ( 54 )  Árnyékoló testtel ellátott két rögzített végállású elektromechanikus aktuátor

F. SZEKCIÓ - MECHANIKA, VILÁGÍTÁS, FŰTÉS

 ( 51 ) F01M 1/02 (2006.01)

F01P 5/10 (2006.01)

 ( 13 )  B1

 ( 11 ) 231.231 2022.02.09.

 ( 21 )  P 20 00048

 ( 22 )  2020.02.11.

 ( 40 )  2020.11.30

 ( 73 )  Hanon Systems EFP Deutschland GmbH, 61352 Bad Homburg v.d. Höhe, Georg-Schaeffer-Str. 3 (DE)
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 ( 72 )  Anwar Abu Mustafa, 64291 Darmstadt, Herzbergweg 4 (DE)

 Boris Rinn, 35452 Heuchelheim, Schillerstr. 46 (DE)

 ( 54 )  Hűtő-kenő rendszer száraz olajteknővel

 ( 30 ) 102019201863.7 2019.02.13 DE

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

 ( 51 ) F02M 26/00 (2016.01)

 ( 13 )  B1

 ( 11 ) 231.234 2022.02.09.

 ( 21 )  P 20 00209

 ( 22 )  2020.06.26.

 ( 40 )  2021.01.28

 ( 73 )  SUZUKI MOTOR CORPORATION, 432-8611 Shizuoka, 300, Takatsuka-cho, Minami-ku, Hamamatsu-shi (JP)

 ( 72 )  Takamichi Hatanaka, 432-8611 Shizouka, 300 Takatsuka-cho, Minami-ku, Hamamatsu-shi (JP)

 ( 54 )  Járműmotor

 ( 30 ) 2019-124493 2019.07.03 JP

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

 ( 51 ) F04D 9/04 (2006.01)

 ( 13 )  B1

 ( 11 ) 231.233 2022.02.09.

 ( 21 )  P 19 00223

 ( 22 )  2019.06.19.

 ( 40 )  2020.12.28

 ( 73 )  Megyesi Csaba Mihály, 4080 Hajdúnánás, Reviczky u. 4. (HU)

 ( 72 )  Megyesi Csaba Mihály, 4080 Hajdúnánás, Reviczky u. 4. (HU)

 ( 54 )  Elrendezés vízművek folyadékszivattyúinak automatizált légtelenítésére

 ( 74 )  Szőllősi Gusztáv, 1112 Budapest, Hermánd utca 23/A (HU)

 ( 51 ) F16K 11/02 (2006.01)

F16K 31/48 (2006.01)

 ( 13 )  B1

 ( 11 ) 231.232 2022.02.09.

 ( 21 )  P 17 00412

 ( 22 )  2017.10.11.

 ( 40 )  2019.04.29

 ( 73 )  Erős Gyula 5%, 2315 Szigethalom, Vosztok út 13/B (HU)

 Bereznai Dóra 50%, 1185 Budapest, Nap u. 56. (HU)

 Bereznai Márk 25%, 1182 Budapest, Kékes u. 2/c (HU)

 Bereznai Mónika 20%, 1095 Budapest, Gát u. 8. (HU)

 ( 72 )  Erős Gyula 5%, 2315 Szigethalom, Vosztok út 13/B (HU)

 Bereznai Dóra 50%, 1185 Budapest, Nap u. 56. (HU)

 Bereznai Márk 25%, 1182 Budapest, Kékes u. 2/c (HU)

 Bereznai Mónika 20%, 1095 Budapest, Gát u. 8. (HU)

 ( 54 )  Keverőegység csaptelephez és keverőegységet tartalmazó csaptelep

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

H. SZEKCIÓ - VILLAMOSSÁG, ELEKTROMOSSÁG
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 ( 51 ) H01F 27/32 (2006.01)

 ( 13 )  B1

 ( 11 ) 231.243 2022.03.01.

 ( 21 )  P 19 00028

 ( 22 )  2019.01.25.

 ( 40 )  2020.07.28

 ( 73 )  Wigner Fizikai Kutatóközpont, 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33. (HU)

 ( 72 )  dr. Anda Gábor, 1081 Budapest, Népszínház u. 30. (HU)

 ( 54 )  Eljárás toroid transzformátor tekercsének szigetelésére

 ( 74 )  Dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi Iroda, 1012 Budapest, Logodi u. 5-7. (HU)

 ( 51 ) H03K 3/0233 (2006.01)

 ( 13 )  B1

 ( 21 )  P 19 00163

 ( 22 )  2019.05.16.

 ( 40 )  2020.11.30

 ( 73 )  Fodor László, 5600 Békéscsaba, Lencsési út 7. I/3. (HU)

 ( 72 )  Fodor László, 5600 Békéscsaba, Lencsési út 7. I/3. (HU)

 ( 54 )  Áramkörök metastabilitását megakadályozó kapcsolási elrendezés

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

A rovat 14 darab közlést tartalmaz. 
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Szabadalmi oltalom megszűnése és újra érvénybe helyezése

Ideiglenes szabadalmi oltalom megszűnése elutasítás miatt

 ( 21 ) P 19 00084

 ( 54 ) Eljárás diesel körfolyamat megvalósítására a belsőégésű motorokban

 ( 21 ) P 19 00150

 ( 54 ) Elektromos energia előállítására szolgáló szerkezet

A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 

Ideiglenes szabadalmi oltalom megszűnése díjfizetés hiányában

 ( 21 ) P 20 00010

 ( 54 ) Lactobacillus acidophilus baktériumok kimutatására alkalmas antitest-alapú bioszenzoros analitikai mérési eljárás

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 

Ideiglenes szabadalmi oltalom megszűnése lemondás vagy lemondottnak tekintés miatt

 ( 21 ) P 12 00563

 ( 54 ) Energia megtakarító és munkaidő optimalizáló rendszer

 ( 21 ) P 14 00510

 ( 54 ) Gyógyászati TNFalfa ellenes antitest készítmény

 ( 21 ) P 16 00642

 ( 54 ) Új eljárás és készülék aktív hatóanyag nanorészecskék folyamatos áramlásos üzemmódban való előállítására

 ( 21 ) P 18 00292

 ( 54 ) Ellentétes irányba forgó tekercskörrel és mágneskörökkel működő generátor

 ( 21 ) P 18 00340

 ( 54 ) Eljárás biztonsági elem kialakítására biztonsági okmányokon, biztonsági elemet tartalmazó biztonsági okmány, és

aranyozó fólia biztonsági okmányhoz

 ( 21 ) P 18 00420

 ( 54 ) Eljárás hatóanyagok agyba juttatására syndecan 3-on keresztül

 ( 21 ) P 19 00214

 ( 54 ) Polipropilén- vagy polietilén-alapú szeparátor alkálifém-ferrátok előállítására szolgáló elektrokémiai cellához

 ( 21 ) P 19 00226

 ( 54 ) Hidrofil mikrobiális cellulóz nanorostokat tartalmazó hordozóanyag (gél) a bélnyálkahártya állapotának javítására
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 ( 21 ) P 19 00343

 ( 54 ) Tárgymozgató készülék

 ( 21 ) P 19 00426

 ( 54 ) Kupolás szerszámgép - vázszerkezet

 ( 21 ) P 19 00427

 ( 54 ) Önálló és párban együttes működésű, bármely irányba dönthető asztal és berendezés

 ( 21 ) P 20 00011

 ( 54 ) Aflatoxin M1 mikotoxin bioszenzoros kimutatási eljárása

 ( 21 ) P 20 00016

 ( 54 ) Talampanel mint "soft immunomodulátor" alkalmazása különböző autoimmun betegségekben

 ( 21 ) P 20 00030

 ( 54 ) Sínes rendszerű építkezési állvány alap

A rovat 14 darab közlést tartalmaz. 

Végleges szabadalmi oltalom megszűnése díjfizetés hiányában

 ( 11 ) 227.553

 ( 21 ) P 02 02287

 ( 54 ) Fúrófej és fúróberendezés talajban lévő cölöpök készítéséhez

 ( 11 ) 228.830

 ( 21 ) P 04 00997

 ( 54 ) Fémionokat komplexbe vinni képes többfogú aza-ligandumok, valamint alkalmazásuk a diagnosztikában és a

terápiában

 ( 11 ) 229.256

 ( 21 ) P 04 02020

 ( 54 ) Eljárás 14béta-hidroxi-bakkatin III 1,14-karbonát előállítására

 ( 11 ) 230.526

 ( 21 ) P 09 00349

 ( 54 ) Kártya-kártya közötti villamos csatlakozó és moduláris csatlakozórendszer

A rovat 4 darab közlést tartalmaz. 

Szabadalmi oltalom megszűnését megállapító határozat visszavonása

 ( 21 ) P 19 00309

 ( 54 ) Eljárás mangánérc dúsítása során keletkező mangániszap szűrőtöltetként történő hasznosítására

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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Vegyes szabadalmi közlemények

Jogutódlás

 ( 11 )  227.905

 ( 21 )  P 05 00731

 ( 73 )  Mánya Gyuláné, Siófok (HU)

 ( 21 )  P 18 00074

 ( 71 )  MR Industries Kft., Martonvásár (HU)

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

 ( 21 )  P 20 00345

 ( 71 )  2Wire Innovations Limited, Aberdeen (GB)

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

 ( 21 )  P 20 00359

 ( 71 )  Timedrips Kft., Hatvan (HU)

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

A rovat 4 darab közlést tartalmaz. 

Képviseleti megbízás

 ( 21 )  P 19 00378

 ( 71 )  dr. Dúl Jenő Mihály 40%, Miskolc (HU)

 dr. Fegyverneki György 30%, Győr (HU)

 dr. Dúl Jenő Róbert 30%, Miskolc (HU)

 ( 74 )  Dwornik Marek egyéni szabadalmi ügyvivő, 1139 Budapest, Üteg utca 11/A. (HU)

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 

Név-, illetve címváltozás

 ( 21 )  P 21 00083

 ( 54 )  Vontatottságot jelző

 ( 71 )  Wirth Zoltán Nándor, Szászvár (HU)

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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EURÓPAI SZABADALMI KÖZLEMÉNYEK

Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása

 ( 11 )  E057117

 ( 21 )  E 19 155207

 ( 96 ) EP 20190155207 2019.02.04.

 ( 97 ) EP 3689117 A1 2020.08.05.

EP 3689117 B1 2021.05.19.

 ( 73 )  Bednar FMT s.r.o., 190 17 Praha 9 (CZ)

 ( 72 )  Sigut, Jakub

 Syrovatka, Pavel

 Bednar, Jan

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

 ( 54 )  Mezőgazdasági készülék talajmegmunkálásra megmunkáló hengerek két készletével

 ( 51 ) A01B 49/02 (2006.01)

 ( 13 )  T2

 ( 11 )  E057010

 ( 21 )  E 19 212693

 ( 96 ) EP 20190212693 2019.11.29.

 ( 97 ) EP 3662732 A1 2020.06.10.

EP 3662732 B1 2021.11.10.

 ( 73 )  Lemken GmbH & Co KG, 46519 Alpen (DE)

 ( 72 )  Bergerfurth, Dennis

 Gotzen, Christian

 ( 74 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)

 ( 54 )  Mezőgazdasági gép szemcsés szilárdanyagok kihordására pneumatikus szállítórendszerrel

 ( 51 ) A01C 7/08 (2006.01)

A01C 7/10 (2006.01)

 ( 13 )  T2

 ( 30 ) 102018130638 2018.12.03. DE

 ( 11 )  E057234

 ( 21 )  E 18 160399

 ( 96 ) EP 20180160399 2018.03.07.

 ( 97 ) EP 3406129 A1 2018.11.28.

EP 3406129 B1 2021.11.03.

 ( 73 )  CLAAS Selbstfahrende Erntemaschinen GmbH, 33428 Harsewinkel (DE)

 ( 72 )  Füchtling, Christian

 Hinz, Thomas

 Köhler, Mathieu

 ( 74 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)

 ( 54 )  Vágóasztal

 ( 51 ) A01D 41/14 (2006.01)

A01D 57/20 (2006.01)

B65G 23/44 (2006.01)

 ( 13 )  T2

 ( 30 ) 102017111060 2017.05.22. DE
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 ( 11 )  E057054

 ( 21 )  E 17 836009

 ( 96 ) EP 20170836009 2017.12.14.

 ( 97 ) EP 3554217 A1 2018.06.21.

EP 3554217 B1 2021.08.25.

 ( 73 )  McHale Engineering, Ballinrobe, County Mayo (IE)

 ( 72 )  MCHALE, Padraic, Christopher

 MCHALE, Martin, William

 MCHALE, Paul, Gerard

 HEANEY, James, John

 SHERIDAN, Gerard, Patrick

 COLLINS, Donal, Patrick

 WARREN, John, Alexander

 BIGGINS, John Patrick

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

 ( 54 )  Szállító szerkezet anyag szállítására szállító csatornán keresztül

 ( 51 ) A01F 15/10 (2006.01)

 ( 13 )  T2

 ( 30 ) 20160277 2016.12.14. IE

 ( 11 )  E057155

 ( 21 )  E 11 808962

 ( 96 ) EP 20110808962 2011.12.14.

 ( 97 ) EP 2651206 A1 2012.06.21.

EP 2651206 B1 2021.10.27.

 ( 73 )  Holland Technology B.V., 4651 PV Steenbergen (NL)

 ( 72 )  HOFF, Petrus Mattheus Maria

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

 ( 54 )  Öntözőrendszer és eljárás növényekhez

 ( 51 ) A01G 13/02 (2006.01)

A01G 29/00 (2006.01)

 ( 13 )  T2

 ( 30 ) 2005869 2010.12.16. NL

2006384 2011.03.14. NL

2007534 2011.10.04. NL

 ( 11 )  E057137

 ( 21 )  E 19 194167

 ( 96 ) EP 20190194167 2019.08.28.

 ( 97 ) EP 3616511 A1 2020.03.04.

EP 3616511 B1 2021.07.14.

 ( 73 )  Heatweed Technologies AS, 1859 Slitu (NO)

 ( 72 )  Van de Haar, Hendrik

 Van Hensbergen, Jan

 ( 74 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)

 ( 54 )  Eszköz és eljárás gyomirtásra magas hőmérsékletű fluidum alkalmazásával

 ( 51 ) A01M 21/04 (2006.01)

 ( 13 )  T2
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 ( 30 ) 2021513 2018.08.29. NL

 ( 11 )  E056873

 ( 21 )  E 15 888052

 ( 96 ) EP 20150888052 2015.09.28.

 ( 97 ) EP 3285580 A1 2016.10.06.

EP 3285580 B1 2021.10.20.

 ( 73 )  KOP-COAT, INC., Pittsburgh, PA 15238 (US)

 ( 72 )  WARD, Hans A.

 CLAWSON, Ronald, W., Jr.

 CUTLER, Kenneth A.

 SCOTT, Cameron R.

 ( 74 )  Ivánka Gábor László, 1122 Budapest, (HU)
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 ( 74 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, 1013 Budapest, (HU)

 ( 11 ) E043271

 ( 21 ) E 15 720266

 ( 73 ) HULKA S.R.L., Rovigo (IT)

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

 ( 11 ) E043866

 ( 21 ) E 10 785640

 ( 73 ) Magna Powertrain FPC Limited Partnership, Aurora, Ontario (CA)

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

 ( 11 ) E043968

 ( 21 ) E 17 162732

 ( 73 ) ADAMA Huifeng (Jiangsu) Ltd., Dafeng, Jiangsu (CN)
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 ( 74 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, 1013 Budapest, (HU)

 ( 11 ) E044013

 ( 21 ) E 17 162742

 ( 73 ) ADAMA Huifeng (Jiangsu) Ltd., Dafeng, Jiangsu (CN)

 ( 74 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, 1013 Budapest, (HU)

 ( 11 ) E044298

 ( 21 ) E 16 709529

 ( 73 ) Autolus Limited, London (GB)

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

 ( 11 ) E045173

 ( 21 ) E 17 162712

 ( 73 ) ADAMA Huifeng (Jiangsu) Ltd., Dafeng, Jiangsu (CN)

 ( 74 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, 1013 Budapest, (HU)

 ( 11 ) E045813

 ( 21 ) E 15 862017

 ( 73 ) MAFTEC Co., Ltd., Tokyo (JP)

 ( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)

 ( 11 ) E046262

 ( 21 ) E 15 817520

 ( 73 ) Autolus Limited, London (GB)

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

 ( 11 ) E047203

 ( 21 ) E 15 783971

 ( 73 ) HULKA S.R.L., Rovigo (IT)

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

 ( 11 ) E047279

 ( 21 ) E 16 157592

 ( 73 ) HULKA S.R.L., Rovigo (IT)

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

 ( 11 ) E049588

 ( 21 ) E 15 720286

 ( 73 ) HULKA S.R.L., Rovigo (IT)

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

 ( 11 ) E049596

 ( 21 ) E 17 794915

 ( 73 ) HULKA S.R.L., Rovigo (IT)

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

 ( 11 ) E052026

 ( 21 ) E 15 808104

 ( 73 ) Trützschler Group SE, Mönchengladbach (DE)
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 ( 11 ) E052539

 ( 21 ) E 16 777554

 ( 73 ) HULKA S.R.L., Rovigo (IT)

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

 ( 11 ) E053776

 ( 21 ) E 17 189690

 ( 73 ) OncoZenge AB, Bromma (SE)

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

 ( 11 ) E054715

 ( 21 ) E 18 773927

 ( 73 ) GSR Spannring GmbH, 55576 Sprendlingen (DE)

 ( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)

 ( 11 ) E055135

 ( 21 ) E 18 759163

 ( 73 ) DOM Security, Paris (FR)

 ( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)

 ( 11 ) E055818

 ( 21 ) E 11 739478

 ( 73 ) DGI GROUP, LLC, Howell (US)

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

 ( 11 ) E056268

 ( 21 ) E 19 208584

 ( 73 )  Rehau SAS 1/2, 75340 Morhange (FR) REHAU Industries SE & Co. KG 1/2, Rehau (DE)

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

A rovat 36 darab közlést tartalmaz. 

Képviseleti megbízás

 ( 21 ) E 05 799285

 ( 73 ) Biosystems Immunolab Zrt., Debrecen (HU)

 ( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 08 789116

 ( 73 ) Reifenhäuser GmbH & Co. KG Maschinenfabrik, Troisdorf (DE)

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

 ( 21 ) E 12 461569

 ( 73 ) Nuovo Pignone Tecnologie - S.r.l., Firenze (IT)

 ( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 08 750611

 ( 73 ) BULL SAS, Les Clayes-sous-Bois (FR)

 ( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
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 ( 21 ) E 10 832375

 ( 73 )  M.S. Technologies LLC 1/2, West Point, Iowa 52656 (US) BASF Agricultural Solutions Seed US LLC 1/2,

Florham Park, New Jersey (US)

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

 ( 21 ) E 12 883005

 ( 73 ) ADAMA Huifeng (Jiangsu) Ltd., Dafeng, Jiangsu (CN)

 ( 74 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, 1013 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 14 723701

 ( 73 ) HULKA S.R.L., Rovigo (IT)

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

 ( 21 ) E 16 768698

 ( 73 ) MAFTEC Co., Ltd., Tokyo (JP)

 ( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 13 707415

 ( 73 ) Nuovo Pignone Tecnologie - S.r.l., Firenze (IT)

 ( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 16 703925

 ( 73 ) HULKA S.R.L., Rovigo (IT)

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

 ( 21 ) E 13 886694

 ( 73 ) ADAMA Huifeng (Jiangsu) Ltd., Dafeng, Jiangsu (CN)

 ( 74 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, 1013 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 15 720266

 ( 73 ) HULKA S.R.L., Rovigo (IT)

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

 ( 21 ) E 10 785640

 ( 73 ) Magna Powertrain FPC Limited Partnership, Aurora, Ontario (CA)

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

 ( 21 ) E 17 162732

 ( 73 ) ADAMA Huifeng (Jiangsu) Ltd., Dafeng, Jiangsu (CN)

 ( 74 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, 1013 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 17 162742

 ( 73 ) ADAMA Huifeng (Jiangsu) Ltd., Dafeng, Jiangsu (CN)

 ( 74 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, 1013 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 16 709529

 ( 73 ) Autolus Limited, London (GB)

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

 ( 21 ) E 17 162712

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 8. szám, 2022.04.28.

Vegyes európai szabadalmi közlemények

E603



 ( 73 ) ADAMA Huifeng (Jiangsu) Ltd., Dafeng, Jiangsu (CN)

 ( 74 ) Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, 1013 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 15 862017

 ( 73 ) MAFTEC Co., Ltd., Tokyo (JP)

 ( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 15 817520

 ( 73 ) Autolus Limited, London (GB)

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

 ( 21 ) E 15 783971

 ( 73 ) HULKA S.R.L., Rovigo (IT)

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

 ( 21 ) E 16 157592

 ( 73 ) HULKA S.R.L., Rovigo (IT)

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

 ( 21 ) E 15 720286

 ( 73 ) HULKA S.R.L., Rovigo (IT)

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

 ( 21 ) E 17 794915

 ( 73 ) HULKA S.R.L., Rovigo (IT)

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

 ( 21 ) E 16 777554

 ( 73 ) HULKA S.R.L., Rovigo (IT)

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

 ( 21 ) E 17 189690

 ( 73 ) OncoZenge AB, Bromma (SE)

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

 ( 21 ) E 18 773927

 ( 73 ) GSR Spannring GmbH, 55576 Sprendlingen (DE)

 ( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 18 759163

 ( 73 ) DOM Security, Paris (FR)

 ( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 11 739478

 ( 73 ) DGI GROUP, LLC, Howell (US)

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

 ( 21 ) E 19 208584

 ( 73 )  Rehau SAS 1/2, 75340 Morhange (FR) REHAU Industries SE & Co. KG 1/2, Rehau (DE)

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

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 8. szám, 2022.04.28.

Vegyes európai szabadalmi közlemények

E604



A rovat 29 darab közlést tartalmaz. 

Név-, illetve címváltozás

 ( 11 ) E002671

 ( 21 ) E 04 804192

 ( 54 ) Eljárás triazolopirimidin-származékok előállítására

 ( 73 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis,Indiana (US)

 ( 11 ) E009782

 ( 21 ) E 06 759183

 ( 54 ) Dinamikus CSI generálása beérkező barangolók számára

 ( 73 ) Mobileum, Inc., Cupertino (US)

 ( 11 ) E014625

 ( 21 ) E 05 802517

 ( 54 ) Növények, amelyek magjai nem tartalmaznak vagy csökkentett mennyiségű telített zsírsavat tartalmaznak a

magjaikban, és a magokból származó olaj

 ( 73 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, IN 46268 (US)

 ( 11 ) E015560

 ( 21 ) E 11 154182

 ( 54 ) Helyettesített 4-amino-pikolinsavak és azok gyomirtó szerekkénti alkalmazása

 ( 73 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, IN 46268 (US)

 ( 11 ) E016467

 ( 21 ) E 04 710183

 ( 54 ) Módosított FAD2 és FAD3 brassica gének és molekuláris markerrel történő detektálásuk

 ( 73 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, IN 46268 (US)

 ( 11 ) E017652

 ( 21 ) E 10 012202

 ( 54 ) Új herbicid rezisztencia gén

 ( 73 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, IN 46268 (US)

 ( 11 ) E017994

 ( 21 ) E 11 154174

 ( 54 ) Szubsztituált 4-amino-pikolinsavak és herbicidként történő alkalmazásuk

 ( 73 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, Indiana (US)

 ( 11 ) E018121

 ( 21 ) E 09 701325

 ( 54 ) Eljárás 1-fluoro-2-helyettesített-3-klórbenzol szelektív deprotonálására és funkcionalizálására

 ( 73 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, Indiana (US)

 ( 11 ) E018203

 ( 21 ) E 07 837572

 ( 54 ) Mezőgazdaságban hasznos készítmények

 ( 73 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, IN 46268 (US)
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 ( 11 ) E018401

 ( 21 ) E 10 012201

 ( 54 ) Új herbicid rezisztencia gének

 ( 73 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis,Indiana 45268-1054 (US)

 ( 11 ) E018454

 ( 21 ) E 10 012200

 ( 54 ) Új herbicid rezisztencia gén

 ( 73 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, IN 46268 (US)

 ( 11 ) E018519

 ( 21 ) E 11 154175

 ( 54 ) Szubsztituált 4-aminopikolinsav-származékok és alkalmazásuk herbicidként

 ( 73 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, IN 46268 (US)

 ( 11 ) E019861

 ( 21 ) E 05 799777

 ( 54 ) DAS-59122-7 vonalú kukorica és annak detektálása

 ( 73 )  Pioneer-Hi-Bred International, Inc., Johnston, IA 50131-1014 (US) E.I. DU PONT DE NEMOURS AND

 COMPANY, Wilmington, DE 19898 (US) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, Indiana 46268 (US)

 ( 11 ) E020039

 ( 21 ) E 10 012199

 ( 54 ) Új herbicid rezisztencia gének

 ( 73 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis,Indiana 45268-1054 (US)

 ( 11 ) E020618

 ( 21 ) E 09 761099

 ( 54 ) Védőszerkészítmény 6-(triszubsztituált fenil)-4-amino-2-piridin-karboxilát alapú gyomirtókból és

klokvintocet-mexilből gabonanövényekhez

 ( 73 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, IN 46268 (US)

 ( 11 ) E021238

 ( 21 ) E 11 704911

 ( 54 ) 4-Amino-3-klór-6-(4-klór-2-fluor-3-metoxifenil)piridin-2-karbonsavat és egy fungicidet tartalmazó szinergikus

herbicid/fungicid készítmény

 ( 73 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, IN 46268 (US)

 ( 11 ) E021259

 ( 21 ) E 08 798490

 ( 54 ) Bizonyos piridin-karbonsavakat és bizonyos gabona- és rizsgyomirtó szereket tartalmazó szinergikus gyomirtó

hatású készítmény

 ( 73 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, Indiana (US)

 ( 11 ) E022180

 ( 21 ) E 07 853356

 ( 54 ) Optimalizált nem-kanonikus cinkujj-fehérjék

 ( 73 )  Sangamo BioSciences, Inc. 1/2, Richmond, CA 94804 (US) Corteva Agriscience LLC 1/2, Indianapolis, IN

46268 (US)
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 ( 11 ) E022657

 ( 21 ) E 11 727066

 ( 54 ) Mikrokapszulázott olaj peszticid permetszóródás kontrollálására

 ( 73 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, IN 46268 (US)

 ( 11 ) E022970

 ( 21 ) E 11 710397

 ( 54 ) Nagy erősségű, alacsony viszkozitású klopiralid dimetilamint tartalmazó herbicid koncentrátum

 ( 73 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, IN 46268 (US)

 ( 11 ) E023666

 ( 21 ) E 07 853088

 ( 54 ) Et-J és Et-L szpinozinfaktorok szelektív redukciója spinetorammá

 ( 73 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis,Indiana (US)

 ( 11 ) E024423

 ( 21 ) E 12 160299

 ( 54 ) 5-(N-naftil)-szubsztituált uridineket tartalmazó aptamerek

 ( 73 ) SomaLogic Operating Co., Inc., Boulder, CO 80301 (US)

 ( 11 ) E024663

 ( 21 ) E 04 802396

 ( 54 ) Reziniferatoxin (RTX) alkalmazása fájdalom kezelésére alkalmas szer előállítására

 ( 73 ) Mestex AG, Basel (CH)

 ( 11 ) E024676

 ( 21 ) E 11 184938

 ( 54 ) Optimalizált nem-kanonikus cinkujj-fehérjék

 ( 73 )  Sangamo BioSciences, Inc., Richmond, CA 94804 (US) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, Indiana

46268-1054 (US)

 ( 11 ) E024817

 ( 21 ) E 11 184941

 ( 54 ) Optimalizált nem-kanonikus cinkujj-fehérjék

 ( 73 )  Sangamo BioSciences, Inc. 1/2, Richmond, CA 94804 (US) Corteva Agriscience LLC 1/2, Indianapolis, Indiana

46268 (US)

 ( 11 ) E024890

 ( 21 ) E 07 811226

 ( 54 ) Cinkujj-nukleáz mediálta homológ rekombináció

 ( 73 )  Sangamo BioSciences, Inc. 1/2, Richmond, CA 94804 (US) Corteva Agriscience LLC 1/2, Indianapolis, IN

46268 (US)

 ( 11 ) E025012

 ( 21 ) E 12 162567

 ( 54 ) Bizonyos piridin-karbonsavakat és bizonyos gabonagyom- és rizsgyomirtó szereket tartalmazó, szinergetikus

gyomirtó készítmény

 ( 73 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, IN 46268 (US)

 ( 11 ) E025200
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 ( 21 ) E 07 810820

 ( 54 ) Herbicid készítmények

 ( 73 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis,Indiana 46268-1054 (US)

 ( 11 ) E025489

 ( 21 ) E 07 718147

 ( 54 ) Tesztminták multiplexelt analízisei

 ( 73 ) SomaLogic Operating Co., Inc., Boulder, CO 80301 (US)

 ( 11 ) E026053

 ( 21 ) E 10 714403

 ( 54 ) Szekvencia-specifikus nukleázok nanorészecske által közvetített adagolása

 ( 73 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, IN 46268 (US)

 ( 11 ) E026199

 ( 21 ) E 07 869044

 ( 54 ) Új szelektálható markergének

 ( 73 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis,Indiana (US)

 ( 11 ) E026343

 ( 21 ) E 11 728977

 ( 54 ) Klopiralidot és floraszulámot tartalmazó szinergetikus herbicid készítmény

 ( 73 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, IN 46268 (US)

 ( 11 ) E026459

 ( 21 ) E 12 162556

 ( 54 ) Bizonyos piridin- vagy pirimidin-karbonsavakat és bizonyos gabona- és rizs gyomirtó szereket tartalmazó

szinergetikus gyomirtó készítmény

 ( 73 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, IN 46268 (US)

 ( 11 ) E028375

 ( 21 ) E 04 751097

 ( 54 ) TC 1507-es kukorica és módszer ennek detektálására

 ( 73 )  E. I. du Pont de Nemours and Company, Wilmington, DE 19898 (US) PIONEER HI-BRED INTERNATIONAL,

 INC., Johnston, IA 50131-1014 (US) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, Indiana 46268 (US)

 ( 11 ) E028573

 ( 21 ) E 11 706408

 ( 54 ) Szinergetikus gyomirtó/rovarirtó készítmények, amelyek bizonyos piridin-karbonsavakat és rovarirtószereket

tartalmaznak

 ( 73 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, IN 46268 (US)

 ( 11 ) E028708

 ( 21 ) E 09 723846

 ( 54 ) Stabilizált, mezőgazdasági szempontból aktív összetevőt tartalmazó olaj-a-vízben emulziók

 ( 73 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, IN 46268 (US)

 ( 11 ) E029238

 ( 21 ) E 11 184934

 ( 54 ) Optimalizált nem-kanonikus cinkujj-fehérjék
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 ( 73 )  Sangamo BioSciences, Inc. 1/2, Richmond, CA 94804 (US) Corteva Agriscience LLC 1/2, Indianapolis, IN

46268 (US)

 ( 11 ) E029612

 ( 21 ) E 12 757655

 ( 54 ) Penoxszulamot és piroxszulamot tartalmazó szinergista herbicid kompozíció

 ( 73 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, IN 46268 (US)

 ( 11 ) E029892

 ( 21 ) E 10 822587

 ( 54 ) Szinergikus gombaölő készítmények gabonában történő gombairtásra

 ( 73 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, Indiana 46268 (US)

 ( 11 ) E029916

 ( 21 ) E 08 833882

 ( 54 ) Génsebészetileg módosított cinkujj-fehérjék, amelyek 5-enolpiruvil-sikimát-3-foszfát-szintáz-géneket céloznak

 ( 73 )  Sangamo BioSciences, Inc. 1/2, Richmond, CA 94804 (US) Corteva Agriscience LLC 1/2, Indianapolis, IN

46268 (US)

 ( 11 ) E029932

 ( 21 ) E 12 824674

 ( 54 ) Penoxszulamot és floraszulamot tartalmazó szinergetikus herbicid készítmény

 ( 73 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, IN 46268 (US)

 ( 11 ) E030756

 ( 21 ) E 13 197740

 ( 54 ) Eljárás alakos karosszériarész előállítására

 ( 73 ) EDGE - The Precision Blanks Company GmbH, 23730 Neustadt (DE)

 ( 11 ) E030940

 ( 21 ) E 04 709001

 ( 54 ) Nagy erősségű, alacsony viszkozitású glifozát herbicid készítmények

 ( 73 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, IN 46268 (US)

 ( 11 ) E030991

 ( 21 ) E 12 854757

 ( 54 ) 4-amino-3-klór-6-(4-klór-2-fluor-3-metoxifenil)piridin-2-karbonsavat vagy származékát és fluroxipirt vagy

származékait tartalmazó herbicid készítmény

 ( 73 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, IN 46268 (US)

 ( 11 ) E031260

 ( 21 ) E 11 717419

 ( 54 ) Auxin jellegű karbonsavak vizes herbicid koncentrátumai csökkentett szem irritációval

 ( 73 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, IN 46268 (US)

 ( 11 ) E031558

 ( 21 ) E 05 777317

 ( 54 ) Többszörös-változó adagolási rend Crohn-betegség és fekélyes vastagbélgyulladás kezelésére

 ( 73 ) AbbVie Biotechnology Ltd, Hamilton Pembroke (BM)
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 ( 11 ) E031868

 ( 21 ) E 12 742099

 ( 54 ) Szinergetikus növényirtó szer, amely tartalmaz penoxszulamot és glifozátot

 ( 73 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, IN 46268 (US)

 ( 11 ) E033500

 ( 21 ) E 11 735271

 ( 54 ) Génmódosított landolóhely géncélzásra növényekben

 ( 73 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, Indiana 46268 (US)

 ( 11 ) E034006

 ( 21 ) E 10 842622

 ( 54 ) VIP3AB CRY1CA-val kombinációban történő alkalmazása rezisztens rovarok kezelésére

 ( 73 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, IN 46268 (US)

 ( 11 ) E034376

 ( 21 ) E 15 156066

 ( 54 ) Szinergikus fungicid keverék gabonafélékben gombairtásra

 ( 73 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, IN 46268 (US)

 ( 11 ) E035420

 ( 21 ) E 09 716974

 ( 54 ) Mezőgazdasági hatóanyagokat tartalmazó stabilizált olaj-a-vízben emulziók

 ( 73 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, Indiana (US)

 ( 11 ) E036452

 ( 21 ) E 12 854788

 ( 54 ) Herbicid készítmény 4-amino-6-(4-klór-2-fluor-3-metoxifenil)-piridin-2-karbonsav egyes észterei vagy

kálium-sója és (2,4-diklórfenoxi)-ecetsav-dimetilaminsó tartalommal

 ( 73 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, IN 46268 (US)

 ( 11 ) E036759

 ( 21 ) E 10 838260

 ( 54 ) CRY1Ca és CRY1Fa proteinek kombinált alkalmazása rovarrezisztencia menedzselésére

 ( 73 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, Indiana (US)

 ( 11 ) E037672

 ( 21 ) E 15 158514

 ( 54 ) Hőcserélő, alumíniumötvözet és alumíniumszalag felhasználása, valamint eljárás alumíniumszalag előállítására

 ( 73 ) Speira GmbH, 41515 Grevenbroich (DE)

 ( 11 ) E037826

 ( 21 ) E 11 838847

 ( 54 ) Fenoxi-alkánsav herbicidekre rezisztens gyomok irtása

4-amino-3-klór-6-(4-klór-2-fluor-3-metoxifenil)-piridin-2-karbonsavval és sóival vagy észtereivel

 ( 73 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, IN 46268 (US)

 ( 11 ) E038086

 ( 21 ) E 12 883005

 ( 54 ) Kombinált hatóanyagú gombaölő vegyület
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 ( 73 ) ADAMA Huifeng (Jiangsu) Ltd., Dafeng, Jiangsu (CN)

 ( 11 ) E038503

 ( 21 ) E 09 764125

 ( 54 ) 6-(triszubsztituált fenil)-4-amino-2-piridin-karboxilát gyomirtó által okozott károsodás elleni védelem gabonákon

 ( 73 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, IN 46268 (US)

 ( 11 ) E038802

 ( 21 ) E 12 198936

 ( 54 ) Spinaktin-bioszintézis-génklaszter azonosítása és jellemzése spinozint termelő Saccharopolyspora spinosa-ból

 ( 73 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, IN 46268 (US)

 ( 11 ) E038806

 ( 21 ) E 13 867094

 ( 54 ) Szinergisztikus fungicid keverékek gombás fertőzések megfékezésére gabonákban

 ( 73 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, IN 46268 (US)

 ( 11 ) E038816

 ( 21 ) E 14 743229

 ( 54 ) 4-Amino-3-klór-6-(4-klór-2-fluor-3-metoxifenil)piridin-2-karbonsavat tartalmazó gyomirtó készítmény

 ( 73 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, IN 46268 (US)

 ( 11 ) E039622

 ( 21 ) E 14 738092

 ( 54 ) 4-Amino-3-klór-6-(4-klór-2-fluor-3-metoxifenil)piridin-2-karbonsav és származékaik biztonságosabbá tétele

gabonaféléken való alkalmazás során

 ( 73 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, IN 46268 (US)

 ( 11 ) E039740

 ( 21 ) E 11 790495

 ( 54 ) Alkalmazások és készítmények hidradenitis suppurativa (HS) kezelésére

 ( 73 ) AbbVie Biotechnology Ltd, Hamilton Pembroke (BM)

 ( 11 ) E039789

 ( 21 ) E 14 743673

 ( 54 ) 4-Amino-3-klór-6-(4-klór-2-flour-3-metoxifenil)piridin-2-karbonsavat tartalmazó herbicid készítmények

 ( 73 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, IN 46268 (US)

 ( 11 ) E039923

 ( 21 ) E 13 763907

 ( 54 ) Zsírsav alkil-észtereket, zsírsav-amidokat vagy zsírsav-triglicerid-észtereket tartalmazó vizes herbicid

koncentrátumok és eljárás ezek alkalmazására

 ( 73 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, IN 46268 (US)

 ( 11 ) E040163

 ( 21 ) E 10 763954

 ( 54 ) Stabil olaj a vízben emulziók

 ( 73 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, IN 46268 (US)

 ( 11 ) E040245
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 ( 21 ) E 14 838100

 ( 54 ) Herbicid készítmények, amelyek szulfentrazont plusz propizamidot és szulfentrazont plusz propizamidot plusz

etalfluralint tartalmaznak

 ( 73 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, IN 46268 (US)

 ( 11 ) E040258

 ( 21 ) E 15 196826

 ( 54 ) Herbicid karbonsavakból és tetraalkilammóniumból vagy (arilalkil)trialkilammónium-hidroxidból származó

vegyületek

 ( 73 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, IN 46268 (US)

 ( 11 ) E040494

 ( 21 ) E 10 784924

 ( 54 ) Javított eljárás piridin-karbonsav sók oldható szemcséinek előállítására

 ( 73 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, IN 46268 (US)

 ( 11 ) E040551

 ( 21 ) E 14 768383

 ( 54 ) Szinergikus gyomvisszaszorítás penoxsulam és petoxamid felhasználásaival

 ( 73 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, IN 46268 (US)

 ( 11 ) E041009

 ( 21 ) E 14 769101

 ( 54 ) 4-Amino-6-(4-szubsztituált-fenil)-pikolinátok és 6-amino-2-(4-szubsztituált-fenil)-pirimidin-4-karboxilátok és

alkalmazásuk herbicidekként

 ( 73 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, IN 46268 (US)

 ( 11 ) E041432

 ( 21 ) E 14 743486

 ( 54 ) Herbicid kompozíciók piridin-2-karbonsavakból és ACCase inhibitorokból

 ( 73 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, IN 46268 (US)

 ( 11 ) E041611

 ( 21 ) E 16 202262

 ( 54 ) Szinergetikus fungicid keverékek gabonák gombásodása ellen

 ( 73 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, IN 46268 (US)

 ( 11 ) E041626

 ( 21 ) E 11 717924

 ( 54 ) Hidegen stabilizált metilezett növényi olajok alkalmazása mezőgazdasági kémiai koformulánsként

 ( 73 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, IN 46268 (US)

 ( 11 ) E041628

 ( 21 ) E 13 703944

 ( 54 ) Javított szilárd herbicid kompozíciók integrált adjuvánssal

 ( 73 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, IN 46268 (US)

 ( 11 ) E041698

 ( 21 ) E 14 768802

 ( 54 ) Új 4-aminopiridin- és 6-aminopririmidin-karboxilátok mint herbicidek
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 ( 73 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, IN 46268 (US)

 ( 11 ) E042051

 ( 21 ) E 13 175413

 ( 54 ) Alumínium összetett anyag, mely belefektetett szilárd réteget tartalmaz

 ( 73 ) Speira GmbH, 41515 Grevenbroich (DE)

 ( 11 ) E042116

 ( 21 ) E 13 863302

 ( 54 ) Szinergista gyomirtás aminociklopiraklór és 2,4 diklórfenoxiecetsav (2,4-D) alkalmazásaiból adódóan

 ( 73 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, IN 46268 (US)

 ( 11 ) E042624

 ( 21 ) E 16 202257

 ( 54 ) Szinergetikus fungicid keverékek gombák kontrollálására gabonafélékben

 ( 73 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, IN 46268 (US)

 ( 11 ) E042672

 ( 21 ) E 13 744288

 ( 54 ) Glifozát-rezisztens növények és kapcsolódó eljárások

 ( 73 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, IN 46268 (US)

 ( 11 ) E042793

 ( 21 ) E 13 861895

 ( 54 ) Szinergetikus gyomirtás aminopiralid és klopiralid alkalmazásával

 ( 73 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, IN 46268 (US)

 ( 11 ) E042904

 ( 21 ) E 13 822765

 ( 54 ) Herbicid kompozíciók 4-amino-3-klór-5-fluor-6-(4-klór-2-fluor-3-metoxifenil)-piridin-2-karbonsav tartalommal

 ( 73 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, IN 46268 (US)

 ( 11 ) E042930

 ( 21 ) E 13 886694

 ( 54 ) Kombinált hatóanyagú gombaölő vegyület

 ( 73 ) ADAMA Huifeng (Jiangsu) Ltd., Dafeng, Jiangsu (CN)

 ( 11 ) E043012

 ( 21 ) E 13 866035

 ( 54 ) 4-amino-3-klór-6-(4-klór-2-fluor-3-metoxifenil)piridin-2-karbonsavat vagy ennek származékát és flufenacetet

tartalmazó herbicid készítmények

 ( 73 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, IN 46268 (US)

 ( 11 ) E043072

 ( 21 ) E 13 835793

 ( 54 ) Készítmények és eljárások vízoldható herbicidsók kompatibilitásának javítására

 ( 73 )  Akzo Nobel Surface Chemistry LLC, Chicago, IL 60607-3835 (US) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, IN

46268 (US)

 ( 11 ) E043356
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 ( 21 ) E 13 812691

 ( 54 ) Aromás észterek mezőgazdasági permetlé szóródásának szabályzására

 ( 73 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, IN 46268 (US)

 ( 11 ) E043708

 ( 21 ) E 13 867164

 ( 54 ) Szinergetikus fungicid készítmények

 ( 73 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, IN 46268 (US)

 ( 11 ) E043729

 ( 21 ) E 15 839097

 ( 54 ) Talajmegmunkáló készülék; eljárás legalább egy ujj gyomláló szerszám magassági vezetésére egy soros kultúra

sora felett

 ( 73 ) K.U.L.T. Kress Umweltschonende Landtechnik GmbH, Kürnbach (DE)

 ( 11 ) E043811

 ( 21 ) E 13 823157

 ( 54 ) 4-amino-3-klór-5-fluor-6-(4-klór-2-fluor-3-metoxifenil)piridin-2-karbonsavat tartalmazó gyomirtó készítmények

 ( 73 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, IN 46268 (US)

 ( 11 ) E043925

 ( 21 ) E 13 867933

 ( 54 ) Szinergetikus fungicid készítmények

 ( 73 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, IN 46268 (US)

 ( 11 ) E043968

 ( 21 ) E 17 162732

 ( 54 ) Kombinált hatóanyagú gombaölő vegyület

 ( 73 ) ADAMA Huifeng (Jiangsu) Ltd., Dafeng, Jiangsu (CN)

 ( 11 ) E044013

 ( 21 ) E 17 162742

 ( 54 ) Kombinált hatóanyagú gombaölő vegyület

 ( 73 ) ADAMA Huifeng (Jiangsu) Ltd., Dafeng, Jiangsu (CN)

 ( 11 ) E044673

 ( 21 ) E 17 152922

 ( 54 ) Epoxikonazolt tartalmazó, szinergikus gombaölő készítmények, gabonában történő gombairtásra

 ( 73 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, IN 46268 (US)

 ( 11 ) E044948

 ( 21 ) E 14 743465

 ( 54 ) Szelektív gyomirtó eljárások

 ( 73 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, IN 46268 (US)

 ( 11 ) E045078

 ( 21 ) E 15 191795

 ( 54 ) Kukorica C-típusú citoplazmatikus hímsterilitást (CMS) helyreállító Rf4 gén, molekuláris markerek és

alkalmazásuk

 ( 73 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, IN 46268 (US)
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 ( 11 ) E045146

 ( 21 ) E 13 829567

 ( 54 ) 4-Amino-3-klór-5-fluor-6-(4-klór-2-fluor-3-metoxifenil)piridin-2-karbonsavat és széfenert tartalmazó herbicid

készítmények

 ( 73 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, IN 46268 (US)

 ( 11 ) E045173

 ( 21 ) E 17 162712

 ( 54 ) Kombinált hatóanyagú gombaölő vegyület

 ( 73 ) ADAMA Huifeng (Jiangsu) Ltd., Dafeng, Jiangsu (CN)

 ( 11 ) E045281

 ( 21 ) E 13 823554

 ( 54 ) 4-Amino-3-klór-5-fluor-6-(4-klór-2-fluor-3-metoxifenil)-piridin-2-karbonsavat tartalmazó herbicid készítmények

 ( 73 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, IN 46268 (US)

 ( 11 ) E045282

 ( 21 ) E 13 822762

 ( 54 ) 4-Amino-3-klór-5-fluor-6-(4-klór-2-fluor-3-metoxifenil)-piridin-2-karbonsavat tartalmazó herbicid készítmények

 ( 73 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, Indiana (US)

 ( 11 ) E045334

 ( 21 ) E 14 771016

 ( 54 ) 4-Amino-6-(heterociklil)-pikolinátok és herbicidként történő alkalmazásuk

 ( 73 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, IN 46268 (US)

 ( 11 ) E045696

 ( 21 ) E 14 876277

 ( 54 ) Szinergista fungicid keverékek gabonanövényekben gombairtásra

 ( 73 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, IN 46268 (US)

 ( 11 ) E045798

 ( 21 ) E 13 810805

 ( 54 ) Inszekticid hatású N-szubsztituált szulfilimin- és szulfoximin-piridin-N-oxidok

 ( 73 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, Indiana (US)

 ( 11 ) E046881

 ( 21 ) E 16 179213

 ( 54 ) Herbicid permetlé szóródásának szabályozására alkalmas amin típusú felületaktív anyagok

 ( 73 )  Akzo Nobel Chemicals International B.V., 6824 BM Arnhem (NL) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, IN

46268 (US)

 ( 11 ) E047016

 ( 21 ) E 14 198791

 ( 54 ) CRY1F és CRY1AC transzgenikus gyapotvonalak és eseményspecifikus azonosításuk

 ( 73 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, IN 46268 (US)

 ( 11 ) E047017

 ( 21 ) E 13 764576

 ( 54 ) Zsírsav-triglicerid-észtereket tartalmazó tartálykeverék adalékanyag koncentrátumok és eljárás ezek
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alkalmazására

 ( 73 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, Indiana (US)

 ( 11 ) E047271

 ( 21 ) E 15 785632

 ( 54 ) Mikrokapszulázott nitrifikációgátló készítmény

 ( 73 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, IN 46268 (US)

 ( 11 ) E047401

 ( 21 ) E 17 705007

 ( 54 ) Ujjas gyomláló szerszám talajmegmunkáló készülékhez és eljárás soros kultúrákban a gyom mechanikus irtására

 ( 73 ) K.U.L.T. Kress Umweltschonende Landtechnik GmbH, Kürnbach (DE)

 ( 11 ) E047483

 ( 21 ) E 14 896259

 ( 54 ) Spinetoram és metoxifenozid szinergikus hatása rizsen chilo suppressalis kontrollálására

 ( 73 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, IN 46268 (US)

 ( 11 ) E049268

 ( 21 ) E 15 806547

 ( 54 ) Biztonságot növelő szert tartalmazó szilárd herbicid készítmények

 ( 73 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, IN 46268 (US)

 ( 11 ) E049335

 ( 21 ) E 13 822768

 ( 54 ) Herbicid készítmények 4-amino-3-klór-5-fluor-6-(4-klór-2-fluor-3-metoxifenil)-piridin-2-karbonsav tartalommal

 ( 73 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, Indiana (US)

 ( 11 ) E049499

 ( 21 ) E 13 835652

 ( 54 ) Készítmények és eljárások vízoldható herbicid sók kompatibilitásának javítására

 ( 73 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, IN 46268 (US)

 ( 11 ) E050310

 ( 21 ) E 15 736986

 ( 54 ) Herbicid hatású készítmény, amely tartalmaz

4-amino-3-klór-6-(4-klór-2-fluor-3-metoxifenil)piridin-2-karbonsavat, fluroxipirt és MCPA-t

 ( 73 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, IN 46268 (US)

 ( 11 ) E051823

 ( 21 ) E 17 815968

 ( 54 ) Eljárások bizonyos szubsztituált szulfiniminek előállítására

 ( 73 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, Indiana (US)

 ( 11 ) E052454

 ( 21 ) E 16 850109

 ( 54 ) CDK4 inhibitorok

2-((5-(1-(3-(metilszulfonil)propil)piperidin-4-il)piridin-2-il)amino)-pirido[2,3-D]pirimidin-7(8H)-on

származékok és rokonvegyületek tumorok kezelésére

 ( 73 ) BEBETTER MED INC., Guangdong 510660 (CN)
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 ( 11 ) E052648

 ( 21 ) E 15 871207

 ( 54 ) Rosttartalom és maghéjszín jellegek alapjául szolgáló QTL finomtérképezése és validálása, és SNP markerek

azonosítása ezen jellegek markerasszisztált szelekciójához, amelyek az YN01-429 sárga maghéjú (YSC)

repcevonalból és utódvonalából származnak

 ( 73 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, IN 46268 (US)

 ( 11 ) E052727

 ( 21 ) E 14 872841

 ( 54 ) Szinergikus, herbicid hatású gyomirtás

 ( 73 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, IN 46268 (US)

 ( 11 ) E052841

 ( 21 ) E 16 854170

 ( 54 ) Pikolinamidok alkilezése szubsztituált klóracilálokkal, koronaéter katalizátor alkalmazásával

 ( 73 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, IN 46268 (US)

 ( 11 ) E052982

 ( 21 ) E 13 741550

 ( 54 ) Gyomirtótoleráns PDAB4468.19.10.3 gyapotesemény

 ( 73 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, IN 46268 (US)

 ( 11 ) E054095

 ( 21 ) E 14 852080

 ( 54 ) Vizes gyomirtó koncentrátumok

 ( 73 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, IN 46268 (US)

 ( 11 ) E054721

 ( 21 ) E 15 875818

 ( 54 ) Mikrokapszulázott nitrifikáció-gátló készítmények

 ( 73 ) Corteva Agriscience LLC, Indianapolis, IN 46268 (US)

 ( 11 ) E055153

 ( 21 ) E 17 740802

 ( 54 ) Módszer és rendszer a roncsolásmentes in ovo meghatározásához a szárnyas nemnek

 ( 73 ) In Ovo Holding B.V., 2333 BA Leiden (NL)

 ( 11 ) E058114

 ( 21 ) E 17 753704

 ( 54 ) Cediranib rögzített időszakos adagolását tartalmazó eljárások

 ( 73 )  Astrazeneca AB, 151 85 Södertälje (SE) The United States of America, as Represented By the Secretary,

Department of Health and Human Services, Bethesda, MD 20892 (US)

A rovat 121 darab közlést tartalmaz. 
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KIEGÉSZÍTŐ OLTALMI TANÚSÍTVÁNYRA VONATKOZÓ

KÖZLEMÉNYEK

Tájékoztatás kiegészítő oltalmi tanúsítványra vonatkozó bejelentésekről

 ( 21 )  S 22 00009

 ( 22 )  2022.03.18.

 ( 71 )  Alkermes Pharma Ireland Limited, Dublin 4, Connaught House, 1 Burlington Road (IE)

 ( 95 )  Diroximel-fumarát

 Termék típusa: Gyógyszer

 ( 68 )  HU E040044

 ( 54 )  Fumarátok prodrugjai, és azok alkalmazása különböző betegségek kezelésében

 ( 92 )  EU/1/21/1585 2021.11.16

 Engedélyezett termék neve: Vumerity

 ( 93 )  EU Svájc, engedély száma: 68066 (Swissmedic) 2021.09.20

Engedélyezett termék neve: Vumerity 

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

 ( 21 )  S 22 00010

 ( 22 )  2022.03.22.

 ( 71 )  Beigene, Ltd., KY1-1108 George Town, Grand Cayman , 94 Solaris Avenue, PO Box 1348 (KY)

 ( 95 )  Zanubrutinib vagy gyógyszerészetileg elfogadható sója

 Termék típusa: Gyógyszer

 ( 68 )  HU E031980

 ( 54 )  Kondenzált heterociklusos vegyületek protein-kináz inhibitorként

 ( 92 )  EU/1/21/1576 2021.11.23

 Engedélyezett termék neve: Brukinsa

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

 ( 21 )  S 22 00011

 ( 22 )  2022.03.31.

 ( 71 )  Alnylam Pharmaceuticals, Inc., 02142 Cambridge, MA, 675 West Kendall Street Henri. A. Termeer Square (US)

 ( 95 )  Lumaszirán, adott esetben só formájában

 Termék típusa: Gyógyszer

 ( 68 )  HU E057327

 ( 54 )  Készítmények és eljárások HAO1 (hidroxisav-oxidáz-1 (glikolát-oxidáz)) gén expressziójának gátlására

 ( 92 )  EU/1/20/1496 2020.11.23

 Engedélyezett termék neve: Oxlumo (lumaszirán)

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

A rovat 3 darab közlést tartalmaz. 
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Megadott kiegészítő oltalmi tanúsítványok

 ( 11 )  S000592

 ( 21 )  S 21 00030

 ( 22 )   2021.08.26.  

 ( 73 )   Karyopharm Therapeutics, Inc. , 02459 Newton (US)  

 ( 95 )  Szelinexor vagy gyógyászatilag elfogadható sója

 Termék típusa: Gyógyszer

 ( 68 )   HU E036058  

 ( 54 )   Hidrazidtartalmú magtranszportmodulátorok és alkalmazásuk  

 ( 92 )   EU/1/21/1537 2021.03.29  

  Engedélyezett termék neve: Nexpovio  

 ( 24 )   2032.07.27  

 ( 94 )   2036.03.29  

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

 ( 11 )  S000593

 ( 21 )  S 20 00053

 ( 22 )   2020.12.09.  

 ( 73 )   Novartis AG, 4056 Basel (CH)  

 ( 95 ) Indakaterol acetát vagy indakaterol xinafoát, előnyösen indakaterol acetát, és mometazon furoát és

 glikopirronium kombinációja

 Termék típusa: Gyógyszer

 ( 68 )   HU E016168  

 ( 54 )   Kinolinszármazékok és gyógyászati készítményeik  

 ( 92 )   EU/1/20/1438 2020.07.06  

  Engedélyezett termék neve: ENERZAIR BREEZHALTER  

  EU/1/20/1440 2020.07.06  

  Engedélyezett termék neve: ZIMBUS BREEZHALTER  

 ( 24 )   2027.07.03  

 ( 94 )   2032.07.02  

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

 ( 11 )  S000594

 ( 21 )  S 19 00026

 ( 22 )   2019.05.07.  

 ( 73 )   Bayer HealthCare LLC, Whippany, New Jersey 07981 (US)  

 ( 95 )  Alfa-damoktokog-pegol

 Termék típusa: Gyógyszer

 ( 68 )   HU E033776  

 ( 54 )   FVIII helyspecifikus módosítása  

 ( 92 )   EU/1/18/1324 2018.11.26  

  Engedélyezett termék neve: Jivi - alfa damoktokog-pegol  

 ( 24 )   2025.11.15  

 ( 94 )   2031.05.14  

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

 ( 11 )  S000595

 ( 21 )  S 15 00055
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 ( 22 )   2015.10.21.  

 ( 73 )   Janssen Pharmaceutica N.V., 2340 Beerse (BE)  

 ( 95 ) Rilpivirin vagy gyógyászatilag elfogadható addíciós sói, beleértve a rilpivirin hidrokloridját és tenofovir

 dizoproxil, különösen tenofovir disoproxil fumarát

 Termék típusa: Gyógyszer

 ( 68 )   HU 230192  

 ( 54 )   HIV-gátló pirimidinszármazékok  

 ( 92 )   EU/1/11/737/001-02 2011.11.30  

  Engedélyezett termék neve: Eviplera-emtricitabin/rilpivirin-hidroklorid/tenofovir dizoproxil fumarát  

 ( 24 )   2022.08.10  

 ( 94 )   2026.11.30  

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

 ( 11 )  S000596

 ( 21 )  S 21 00002

 ( 22 )   2021.01.12.  

 ( 73 )   Intervet International B.V., 5831 AN Boxmeer (NL)  

 ( 95 ) A baromfipestis vírus fúziós proteinjét és a fertőző gége- és légcsőgyulladás vírus gD és gI glikoproteinjeit

 expresszáló élő rekombináns pulyka herpeszvírus

 Termék típusa: Gyógyszer

 ( 68 )   HU E041723  

 ( 54 ) Rekombináns nem patogén marek betegség vírus konstruktok, amelyek fertőző Laryngotracheitis vírus és

  Newcastle-betegség vírus antigéneket kódolnak  

 ( 92 )   EU/2/20/256 2020.09.17  

Engedélyezett termék neve: Innovax-ND-ILT - Marek-betegség vakcina, baromfipestis vakcina és fertőző gége-

  és légcsőgyulladás vakcina (élő, rekombináns)  

 ( 24 )   2032.10.20  

 ( 94 )   2035.09.17  

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

 ( 11 )  S000597

 ( 21 )  S 18 00032

 ( 22 )   2018.07.13.  

 ( 73 )   Chiesi Farmaceutici S.p.A., I-43100 Parma (IT)  

 ( 95 )  Beklometazon-dipropionát és formoterol-fumarát kombinációja

 Termék típusa: Gyógyszer

 ( 68 )   HU 230804  

 ( 54 ) Gyógyászati célú stabil aeroszol összetétel, inhalátor az aeroszol pontos adagolásához és eljárás ennek feltöltésére

  

 ( 92 )   OGYI-T-20363/01-02 2007.06.11  

  Engedélyezett termék neve: Foster - Beklometazon-dipropionát és formoterol-fumarát  

 ( 93 )   DE 64261.00.00 2006.07.14  

  Engedélyezett termék neve: Foster - Beklometazon-dipropionát és formoterol-fumarát  

 ( 24 )   2020.05.23  

 ( 94 )   2021.07.14  

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

 ( 11 )  S000598

 ( 21 )  S 20 00013
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 ( 22 )   2020.06.03.  

 ( 73 )   Gilead Sciences, Inc., 94404 Foster City, California (US)  

 ( 95 ) Kobicisztát vagy gyógyászatilag elfogadható sója vagy szolvátja, darunavir vagy gyógyászatilag

elfogadható sója vagy szolvátja, előnyösen darunavir-etanolát és emtricitabin vagy gyógyászatilag

 elfogadható sója vagy szolvátja kombinációja

 Termék típusa: Gyógyszer

 ( 68 )   HU E048175  

 ( 54 )   Gyógyszerek farmakokinetikai tulajdonságainak modulátorai  

 ( 92 )   EU/1/17/1225 2017.09.25  

  Engedélyezett termék neve: Symtuza-darunavir/kobicisztát/emtricitabin/tenofovir alafenamid  

 ( 24 )   2028.02.23  

 ( 94 )   2032.09.25  

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

A rovat 7 darab közlést tartalmaz. 
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Tájékoztatás kiegészítő oltalmi tanúsítvány időtartamának meghosszabbítása iránti kérelmekről

 ( 11 )  S000240

 ( 21 )  S 13 00048

 ( 22 )   2013.09.05.  

 ( 73 )   ASTRAZENECA AB, SE-151 85 Södertälje, (SE)  

 ( 95 )  Ticagrelor

 Termék típusa: Gyógyszer

 ( 68 )   HU 228589  

 ( 54 )   Új triazolo[4,5-d]pirimidin-származékok  

 ( 92 )   EU/1/10/655/001-006 2010.12.07  

  Engedélyezett termék neve: Brilique  

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

 ( 98 )   2022.03.25.  

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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Kiegészítő oltalmi tanúsítványok időtartam meghosszabbításának megadása

 ( 11 )  S000594

 ( 98 )   2019.05.07.  

  2019.05.07.  

  2019.05.07.  

  2019.11.20.  

  2020.03.17.  

  2019.05.07.  

  2021.04.09.  

  2021.07.08.  

  2019.05.07.  

  2019.05.07.  

 ( 73 )   Bayer HealthCare LLC, Whippany, New Jersey 07981 (US)  

 ( 95 )  Alfa-damoktokog-pegol

 Termék típusa: Gyógyszer

 ( 68 )   HU E033776  

 ( 54 )   FVIII helyspecifikus módosítása  

 ( 92 )   EU/1/18/1324 2018.11.26  

  Engedélyezett termék neve: Jivi - alfa damoktokog-pegol  

 ( 24 )   2025.11.15  

 ( 94 )   2031.05.14  

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

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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Vegyes kiegészítő oltalmi tanúsítvány közlemények

Név-, illetve címváltozás

 ( 11 )  S000174

 ( 21 )  S 11 00001

 ( 95 )  Piroxszulam

 Termék típusa: Növényvédő szer

 ( 73 )  Corteva Agriscience LLC, 46268 Indianapolis, Indiana, 9330 Zionsville Road (US)

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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HASZNÁLATI MINTA KÖZLEMÉNYEK

Megadott használati mintaoltalmak

A. SZEKCIÓ - KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK

 ( 51 ) A44B 19/24 (2006.01)

 ( 11 ) 0005399 2021.12.22.

 ( 21 )  U 20 00141

 ( 22 )  2020.08.18.

 ( 73 )  Deák Krisztina, Törökbálint (HU)

 ( 72 )  Deák Krisztina, Törökbálint, (HU)

 ( 54 )  Oldható rögzítőelem

 ( 57 )
Oldható rögzítőelem, cipzár, tépőzár, gomb, patent, oldható ragasztást hordó felületű záróelem kiváltására, vagy

azok egyszerű rongálásmentes cseréjéhez, azzal jellemezve, hogy beépítőlapra (4) szerelt furattal (5) ellátott

zárószemekből (1) és a zárószemek (1) egymáshoz rögzítésére szolgáló rögzítőpálcából (3) valamint a rögzítést

szolgáló, furattal (6) ellátott végzárószemből (2 áll. Továbbá zárt állapotban a beépítőlapra (4) szerelt

zárószemekből (1) álló egység (A) és a zárószemekkel (1) felszerelt ellendarab (A1) egymással szembe van

fordítva, az egység (A) zárószemei (1) az ellendarab (A1) zárószemei (1) közé vannak illesztve, a zárószemek (1)

furatán (5) rögzítőpálca (3) van átvezetve és a rögzítőpálca (3) végére furattal (6) ellátott végzárószem (2) van

csatlakoztatva.

 ( 51 ) A47F 7/024 (2006.01)

E05B 73/00 (2006.01)

 ( 11 ) 0005418 2022.02.15.

 ( 21 )  U 21 00151

 ( 22 )  2021.08.10.
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 ( 73 )  SHOPGUARD Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 72 )  Oltvai Balázs, Budapest, (HU)

 ( 54 )  Áruvédelmi eszköz infokommunikációs eszközök eladótéri bemutatásához

 ( 74 )  Patinorg Kft., Budapest

 ( 57 )
Áruvédelmi eszköz infokommunikációs eszközök eladótéri bemutatásához, amely hordozótestet (10), a

hordozótesthez (10) képest elmozdítható legalább két darab szorítótagot (20, 30), valamint a szorítótagok (20, 30)

legalább egyike és a hordozótest (10) közé beiktatott, és legalább az egyik szorítótaggal (20, 30) összeköttetésben

álló záróeszközt (40) tartalmaz, az egyik szorítótag (20) a hordozótestbe (10) elmozdíthatóan beillesztett

tartótaggal (21) és a tartó tag (21) szabad végén (21a) elhelyezkedő szorítópofával (22), míg a másik szorítótag

(30) a hordozó testbe (10) elmozdíthatóan beillesztett tartótaggal (31) és a tartótag (31) szabad végén (31a)

elhelyezkedő szorítópofával (32) rendelkezik, azzal jellemezve, hogy az egyik szorítótag (20) egyik reteszelő

szervvel (23), míg a másik szorítótag (30) az egyik szorítótag (20) egyik reteszelő szervével (23)

összekapcsolható másik reteszelő szervvel (33) rendelkezik, ahol az egyik reteszelő szerv (23) mozgáspályája

(24) és a másik reteszelő szerv (33) mozgáspályája (34) keresztezi egymást, és az egyik reteszelő szerv (23) és a

másik reteszelő szerv (33) az egyik reteszelő szerv (23) mozgáspályájának (24) és a másik reteszelő szerv (33)

mozgáspályájának (34) a keresztezési zónájában (KZ) van egymással összekapcsolva, az egyik szorítótag (20) a

záróeszköztől (40) függetlenül van a hordozótesthez (10) elmozdíthatóan csatlakoztatva, a másik szorítótag (30)

pedig a záróeszközzel (40) van összeköttetésben.

 ( 51 ) A61F 13/20 (2006.01)

 ( 11 ) 0005431 2022.03.03.

 ( 21 )  U 21 00052

 ( 22 )  2020.06.12.

 ( 73 )  Ratkó Tünde, Szentendre (HU)

 ( 72 )  Ratkó Tünde, Szentendre, (HU)

 ( 54 )  Tamponkészlet fertőzés megelőzésére, kezelésére és/vagy utókezelésére

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

 ( 57 )
Tamponkészlet fertőzés megelőzésére, kezelésére és/vagy utókezelésére, azzal jellemezve, hogy tartalmaz

legalább egy hüvelyi tampont (10), ami tartalmaz:

- egy hengeres tampontestet (20), amely felhelyezési véggel (22) és eltávolítási véggel (23) rendelkezik, ahol a

tampontest (20) tartalmaz egy öntartó alakúra préselt, szálas, nedvszívó egységet (60);

- egy eltávolító szálat (30), amely csatlakoztatva van a tampontesthez (20), annak az eltávolítási vége (23)

közelében; 

ahol a tampontest (20) tartalmaz legalább egy hornyot (40) a tampontest (20) külső felülete mentén, ahol a

legalább egy horony (40) oly módon van kiképezve, hogy adott mélységgel rendelkezik legalább egy

antimikrobiális szál (50) süllyesztve való befogadására, ahol a legalább egy antimikrobiális szál (50) a legalább

egy horony (40) legalább egy szakaszán helyezkedik el, és

- a tampontest (20) külső felületének legalább egy részét befedő olyan fedőlapot (70), ami fémrészecskék számára

átjárható.
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 ( 51 ) A61N 1/00 (2006.01)

 ( 11 ) 0005416 2022.02.10.

 ( 21 )  U 20 00033

 ( 22 )  2020.02.24.

 ( 73 )  Semmelweis Egyetem 83%, Budapest (HU)

 DE KK Idegsebészeti Klinika 5%, Debrecen (HU)

 Dr.Ing Ph Muthuraman Muthuraman 1%, Freimersheim (DE)

 Országos Mentális, Ideggyógyászati és Idegsebészeti Intézet 10%, Budapest (HU)

 Prof Günther Deuschl 1%, Kronshagen (DE)

 ( 72 )  Neve nem feltüntethető

 Dr.Ing Muthuraman Muthuraman PhD 1%, Freimersheim, (DE)

 Dr. Tamás Gertrúd 83%, Budapest, (HU)

 Prof. Bognár László 5%, Budakalász, (HU)

 Dr. Erőss Loránd 10%, Solymár, (HU)

 ( 54 ) Motoros kéreg érzékelő modul (MCSM) berendezés adaptív, kétoldali, szubtalamikus ingerléshez

 Parkinson-kórban

 ( 74 )  Erkel András, Budapest

 ( 57 )
Motoros kéreg érzékelő modul (MCSM) berendezés adaptív, kétoldali, szubtalamikus ingerléshez

Parkinson-kórban szenvedő betegek részére, ahol a koponyán (5) belüli elektródák elektromos vezetékkel (8)

idegingerlőhöz (9) vannak csatlakoztatva, azzal jellemezve, hogy a koponyacsontban (5) az agy (14) bal felén a

primer motoros kéreg „kéz” área (3) és premotoros kéreg „kar” área (4) fölött egy bal oldali motoros kéreg

érzékelő modul (12) van elrendezve, az agy (14) jobb felén pedig egy jobb oldali motoros kéreg érzékelő modul

(10) van elrendezve, amely modulok vezeték nélküli kapcsolaton (11, 13) keresztül vannak csatlakoztatva az

idegingerlőhöz (9); a jobb mély agyi ingerlő elektród (6) és a bal mély agyi ingerlő elektród (7) elektromos

vezetékkel (8) vannak csatlakoztatva az idegingerlőhöz (9).
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 ( 51 ) A63J 1/02 (2006.01)

 ( 11 ) 0005408 2022.01.26.

 ( 21 )  U 21 00031

 ( 22 )  2021.03.01.

 ( 73 )  Oláh Csaba, Budapest (HU)

 Szincsák István, Budapest (HU)

 ( 72 )  Oláh Csaba, Budapest, (HU)

 Szincsák István, Budapest, (HU)

 ( 54 )  Derítő-fényvisszaverő háttér

 ( 57 )
Teleszkópos karos emelőgép kos-gém fejére adapterrel erősíthető derítő-fényvisszaverő háttér, azzal jellemezve,

hogy a háttér tartalmaz 

a kos-gém fejre csatlakozó dokkoló acéladaptert (1) - 

a dokkoló acéladapterhez (1) bonthatóan csatlakoztatott acél tartószerkezetet (5) - 

az acél tartószerkezetre (5) erősített csuklókaros mozgatószerkezetet, amely - 

 gépvázból (10),  -

a gépvázra (10) szerelt csőmotortartóból (8),  - 

csőmotorból (7),  - 

a csőmotor (7) végére erősített menesztőből (9),  - 

a csőmotort (7) és menesztőt (9) körbevevő alumínium hengerből (6),  - 

csőmotortartóra (8) szerelt vezérlő egységből (11) és - 

a gépvázra (10) szerelt csuklós mozgató és feszítőkarokból (13) áll,  - 

összecsukott állapotban az alumínium hengerre (6) csavart árnyékolót (12).- 
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B. SZEKCIÓ - IPARI MŰVELETEK ÁLTALÁBAN ÉS SZÁLLÍTÁS

 ( 51 ) B07B 7/01 (2006.01)

 ( 11 ) 0005415 2022.02.10.

 ( 21 )  U 20 00168

 ( 22 )  2020.09.25.

 ( 73 )  Inter-Metal Recycling Kft., Budapest (HU)

 ( 72 )  Vincze Gábor 10%, Budapest, (HU)

 Vitányi Márton 10%, Budapest, (HU)

 Hartai Zoltán 10%, Kővágóörs, (HU)

 Nagy Sándor Márton 18%, Miskolc, (HU)

 Dr. Faitli József 18%, Miskolc, (HU)

 Dr. Rácz Ádám 18%, Miskolc, (HU)

 Dr. Barna Balázs 4%, Miskolc, (HU)

 Dr. Szilágyi Attila 4%, Miskolc, (HU)

 Dr. Takács György 8%, Miskolc, (HU)

 ( 54 )  Fluidágyas szeparátor

 ( 74 )  EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen

 ( 57 )
Fluidágyas szeparátor, fémhulladékok fajta szerinti szétválasztására, amely állványon álló (6) gépházból (71), a

gépházban (71) található tengelyeken (73) futó lánckerékből (4), valamint a gépházban (71) lévő terelőgörgőkből

(2), valamint a gépházon (71) kívül elhelyezett villamos motort tartalmazó gépi hajtásból (79), valamint a

gépházban (71) található szétválasztó térből (16) és garatból (72) áll, azzal jellemezve, hogy a fluidágyas

szeparátornak (1) a gépházhoz (71) kapcsolt nehéz-frakció surrantója (10) és könnyűfrakció surrantója (9) van,

valamint a nehézfrakció surrantó (10) és a könnyűfrakció surrantó (9) között egy hevedere (78) van, amely

heveder (78) két végtelenített láncból (14), valamint az azokat kereszt irányban összekötő és fésűfogakat (12)

tartalmazó fésűkből (3) áll, valamint a fluidágyas szeparátornak (1) a gépházhoz (71) oldhatóan és légtömítetten

kapcsolt levitátora (5) van.

 ( 51 ) B23B 11/00 (2006.01)

B23Q 5/12 (2006.01)

 ( 11 ) 0005410 2022.02.03.

 ( 21 )  U 20 00221

 ( 22 )  2020.12.22.

 ( 73 )  HÓD Industrial Solutions Kft., Budakeszi (HU)

 ( 72 )  Hodász Gábor, Budakeszi, (HU)

 Bogár Pál, Budapest, (HU)

 ( 54 )  Meghajtott szerszámtartó esztergagéphez
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 ( 74 )  KACSUKPATENT Európai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

 ( 57 )
Meghajtott szerszámtartó (100) esztergagéphez, amely esztergagép hajtóművével összekapcsolható hajtó

tengellyel (110) és azzal szöget bezáró hajtott tengellyel (120) rendelkezik, amely hajtó és hajtott tengelyek (110,

120) között gyorsítóáttétel van és amely hajtott tengely (120) szerszámbefogóval (122) van ellátva, azzal

jellemezve, hogy a hajtó tengelyhez (110) a hajtó tengellyel (110) együtt forgó, forgástestként kialakított hajtó

test (10) van rögzítve, a hajtott tengelyhez (120) pedig a hajtott tengellyel (120) együtt forgó, szintén

forgástestként kialakított hajtott test (20) van rögzítve, amely hajtó és hajtott testek (10, 20) golyók (30)

közvetítésével kapcsolódnak egymáshoz kapcsolódási zóna (31) mentén, és amely hajtó és hajtott testeken (10,

20) együttesen a golyókat (30) megvezető, a kapcsolódási zónában (31) lévő golyó vezető csatornát (50)

meghatározó vezető pályák (12, 22) vannak kialakítva oly módon, hogy a vezető pályák (12, 22) mindkét testen

(10, 20) határoló felületnél (14, 24, 15, 25) kezdődnek, illetve végződnek, és a vezető csatorna (50) végeit golyó

visszavezető pálya (33) köti össze.

 ( 51 ) B62D 6/00 (2006.01)

B62D 1/00 (2006.01)

 ( 11 ) 0005414 2022.02.09.

 ( 21 )  U 20 00154

 ( 22 )  2020.09.04.

 ( 73 )  Toma Attila Tibor, Szerencs (HU)

 ( 72 )  Toma Attila Tibor, Szerencs, (HU)

 ( 54 )  Biztonsági kormánykerék

 ( 57 )
Vezetéstechnikát támogató biztonsági rendszer, azzal jellemezve, hogy a gépjárműben a biztonsági rendszer

részét képező kormánykerék (1) legalább négy darab élettani jeleket érzékelő érzékelőt (3) a gépjármű

alaphelyzetben lévő kormánykerekének (1) felső ívén a vízszintes metszővonaltól számított ’a’ szög = legfeljebb

10°−tól mért ’b’ = 20−45°-ot bezáró szögtartományban legalább két darab érzékelőt (3) és a függőleges metsző

vonaltól jobbra és balra ’c’ legfeljebb 25°−ot bezáró szögtartományban a kormánykerék (1) alsó ívének felfelé

néző felületén és a vezető felé néző oldalán két darab érzékelőt (3) tartalmaz hornyokban (2); és az érzékelőkkel

(3) összeköttetésben levő legalább egy, fényjelzést és/vagy hangjelzést és adott esetben a gépkocsit lassításra

késztető figyelmeztető eszközt (4) és egy központi egységet (5) továbbá a fenti elemeket és a tápellátást összekötő

huzalozást (6) tartalmazza.
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 ( 51 ) B65D 5/00 (2006.01)

B65D 5/20 (2006.01)

 ( 11 ) 0005425 2022.02.25.

 ( 21 )  U 21 00092

 ( 22 )  2021.05.17.

 ( 73 )  SCATOLIFICIO E.M.A.R., Serra de'Conti (AN) (IT)

 ( 72 )  Mattioli Mauro, Serra de'Conti (AN), (IT)

 Rossini Marco, Senigallia (AN), (IT)

 ( 54 )  Reverzibilisen hajtogatható paralelepipedon-alakú doboz

 ( 30 ) 102020000011455 2020.05.18. IT

 ( 74 )  ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 57 )
Doboz, amelynek egy kiszabott és kivágott első lemezdarabja (1), valamint egy kiszabott és kivágott második

lemezdarabja (2) van, amely utóbbi az első lemezdarabon (1) történő elhelyezésére alkalmasan van kialakítva,

azzal jellemezve, hogy 

az első lemezdarabnak (1) van

- egy középső lapja (10);

- két első oldalsó lapja (12), amelyek hajtogatási vonalak (11) révén vannak a középső laphoz (10) csatlakoztatva;

és 

- két második oldalsó lapja (14), amelyek hajtogatási vonalak (13) révén vannak az első oldalsó lapokhoz (12)

csatlakoztatva; 

a második lemezdarabnak (2) van: 

- egy középső lapja (20);

- két első oldalsó lapja (22), amelyek hajtogatási vonalak (21) révén vannak a középső laphoz (20) csatlakoztatva;

- két második oldalsó lapja (24), amelyek hajtogatási vonalak (23) révén vannak az első oldalsó lapokhoz (22)

csatlakoztatva;

- két harmadik oldalsó lapja (26), amelyek hajtogatási vonalak (25) révén vannak a második oldalsó lapokhoz

(24) csatlakoztatva; 

- fülei (3), amelyek ellenkező irányokban kifelé nyúlnak a második lemezdarab (2) első oldalsó lapjaiból (22);

mindegyik fül (3) hajtogatási vonalak (30) révén van a második lemezdarab (2) első oldalsó lapjához (22)

csatlakoztatva;

ahol az első lemezdarab (1) és a második lemezdarab (2) középső lapjai (10, 20) a doboz (100) fenekének a

kialakításához egymáson vannak elhelyezve; az első lemezdarab (1) két oldalsó lapja (12, 14), átfogva a füleket

(3) a doboz (100) két egymással szemben lévő oldalfalának a kialakításához egymáson van elhelyezve; és a

második lemezdarab (2) három oldalsó lapja (22, 24, 26) a doboz (100) két egymással szemben lévő oldalfalának

a kialakításához egymáson van elhelyezve.

 ( 51 ) B65D 81/00 (2006.01)

 ( 11 ) 0005427 2022.02.25.
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 ( 21 )  U 21 00098

 ( 22 )  2021.05.18.

 ( 73 )  Dr. Lelkes Márk, Budapest (HU)

 ( 72 )  Dr. Lelkes Márk, Budapest, (HU)

 ( 54 )  Csomagolás folyadékok és folyékony anyagok tárolására és kiadására

 ( 74 )  Dr. KRAJNYÁK & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 Kovári Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

 ( 57 )
Csomagolás folyadékok és folyékony anyagok tárolására és kiadására, ahol a csomagolásnak tasak alakú teste (1)

van, 

a tasak alakú test (1) egyik oldalán a test (1) anyagából kiképzett, a csomagolást álló helyzetben megtartó

támasztóelemet (2) tartalmaz, 

a testen (1) lezárható nyílás (6) van kialakítva a csomagolásban tárolt termék kiadására,

azzal jellemezve, hogy 

a tasak alakú testnek (1) a támasztóelemet (2) tartalmazó végével (5) ellentétes végén (4) a test (1) anyagából

kiképzett, a csomagolást álló helyzetben megtartó további támasztóelem (2) van kiképezve, a test (1) állított

helyzetében a tasak alakú testen (1) keresztirányban húzódó perforáció csík (8) van kiképezve, a testen (1) a

perforációs csíkhoz (8) legalább egy tépőfül (10) kapcsolódik.

C. SZEKCIÓ - VEGYÉSZET ÉS KOHÁSZAT

 ( 51 ) C12M 3/00 (2006.01)

C02F 3/00 (2006.01)

C12N 1/00 (2006.01)

E03F 5/18 (2006.01)

 ( 11 ) 0005432 2022.03.09.

 ( 21 )  U 20 00143

 ( 22 )  2020.08.19.

 ( 73 )  DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Kft., Dabas (HU)

 ( 72 )  dr. Jasper Andor, Kakucs, (HU)

 ( 54 )  Csatornaaknához kitelepíthető baktérium-szaporító bioreaktor

 ( 57 )
A csatorna-aknához kitelepíthető, önálló mikro-flórával rendelkező baktérium szaporító bioreaktor (1) azzal

jellemezve, hogy egy rozsdamentes, hengeres bioreaktor-tartályból (6), egy hozzá oldható módon kapcsolódó,

kémlelővel (3) ellátott rozsdamentes fedélből (7), a rajta található baktériumkultúra behelyezésére szolgáló

nyitható kémlelő fedél (2), a hozzá oldható módon kapcsolódó, a mintavételezést lehetővé tevő rozsdamentes

betápláló (4), és csatlakozó cső (5) valamint a golyóscsap (9) csatlakozik, a bioreaktor-tartályhoz (6) oldható

módon csatlakozó, hálózati tápfeszültségen üzemelő betápláló szivattyúból (11), elvételi szivattyúból (12), és
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levegőztető kompresszorokból (13), rozsdamentes, 0.25 [kW] névleges teljesítményű, 58 [1/min] fordulatszámú

és 0.015 [m /s] intenzitású, keverőszerkezetből (8), ezek vezérléséből (10) a hozzá tartozó felső, alsó és középső3

(16), (17), (18) vezetőképesség-érzékelésen alapuló vízszintszabályzó szenzorokból, a hengeres bioreaktor-tartály

(6) belső palástfelületén elhelyezett elektromos üzemeltetésű termosztátos fűtőbetétből (15) áll.

E. SZEKCIÓ - HELYHEZ KÖTÖTT LÉTESÍTMÉNYEK

 ( 51 ) E01B 9/40 (2006.01)

E01B 9/38 (2006.01)

 ( 11 ) 0005428 2022.02.28.

 ( 21 )  U 20 00111

 ( 22 )  2020.06.25.

 ( 73 )  Szabados Gabriella, Budapest (HU)

 Szabados Péter, Üllő (HU)

 ( 72 )  Szabados Gabriella, Budapest, (HU)

 Szabados Péter, Üllő, (HU)

 ( 54 )  Alátétlemez sínnek alátámasztó szerkezeti elemhez történő rögzítéséhez

 ( 74 )  Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 57 )
Alátétlemez (50, 110) sín (10) alátámasztó szerkezeti elemhez (58) történő rögzítéséhez, amely alátétlemez (50,

110) rendelkezik sín (10) felfektetésére szolgáló, az alátétlemezen kialakított sínszegélyező oldalakkal rendelkező

sínelhelyezési mélyedéssel (56, 116), azzal jellemezve, hogy 

− továbbá rendelkezik a sínelhelyezési mélyedés (56, 116) sínszegélyező oldalainál rendre kialakított sínrögzítési

csavarnyílással (52a, 52b, 112a, 112b) a sínnek (10) az alátétlemezhez (50, 110) és az alátétlemeznek (50, 110) az

alátámasztó szerkezeti elemhez (58) való rögzítésére szolgáló sínrögzítő csavar (55, 115) befogadására, 

− az alátétlemez (50, 110) anyaga 5-35 tömeg% üvegszálat tartalmazó, üvegszál erősítésű poliamid 6, valamint 

− a sínrögzítési csavarnyílás (52a, 52b, 112a, 112b) az alátétlemezen (50, 110) átvezetően van kialakítva.

 ( 51 ) E04B 1/84 (2006.01)

 ( 11 ) 0005419 2022.02.15.

 ( 21 )  U 21 00047
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 ( 22 )  2021.03.29.

 ( 73 )  Fabetker Kft., Nádudvar (HU)

 ( 72 )  Szeder Attila László, Hajdúszoboszló, (HU)

 ( 54 )  Egyedi felületi kiképzésű zajvédő panel

 ( 74 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 57 )
Egyedi felületi kiképzésű zajvédő panel, főleg közlekedési és ipari zajok elleni védelem céljára, amelynek

hátlapja, valamint zajforrás felőli lapja van, a zajforrás felőli lap hangtörő és zajelnyelő tulajdonságú

felületegyenetlenséggel van ellátva, azzal jellemezve, hogy a zajelnyelő felületen (1) függőleges oszlopokban és

vízszintes sorokban egységidomok (2) vannak egymás mellé sorolva, az egységidom (2) kúpos csonka mértani

test alsó darabja, amelyik csonka mértani test az alaplappal hegyesszöget bezáró ferde síkkal van elmetszve, és az

egységidomok (2) a metsző sík által kirajzolt ferde felületeivel (2a) soronként és oszloponként egymáshoz képest

eltérő dőlésirányban vannak egymás mellé illesztve.

 ( 51 ) E04D 12/00 (2006.01)

 ( 11 ) 0005411 2022.02.04.

 ( 21 )  U 20 00206

 ( 22 )  2020.12.08.

 ( 73 )  Huszár Kft., Csákberény (HU)

 Térműhely Kft., Dunaújváros (HU)

 ( 72 )  Rombauer Gábor, Dunaújváros, (HU)

 id. Huszár Attila, Csákberény, (HU)

 ( 54 )  Hőhídmentes távtartó és rögzítő elem

 ( 74 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 57 )
Hőhídmentes távtartó és rögzítő elem, amelynek meglévő tartószerkezet felületén elhelyezett hőszigetelésen

keresztül vezetett, cső formájú merevítő idomot, ehhez csatlakozó belső- és a felhasználás helyén hozzákapcsolt

külső merevítő idomot tartalmaz, azzal jellemezve, hogy a cső formájú merevítő idom rossz hővezetőképességű

tartócső (1), a tartócsőhöz (1) a tartószerkezethez (11) kapcsolóelem (14), pl. dübel által rögzített talpkorong (4)

és azzal átellenes külső oldalon fedőkorong (2) csatlakozik, a fedőkorongnak (2) és a talpkorongnak (4) is pereme

(6) van, amely peremek (6) a tartócső (1) mindkét végén kiképzett hornyokba (3) illeszkednek, a fedőkorong (2)

középpontjában átmenő furat (7) van, a tartócső (1) belsejébe az átmenő furaton (7) keresztül menetes szár (8)

van behelyezve, amelynek külső végéhez menetes kötőelem (9) kapcsolódik, a talpkorongon (4) a

tartószerkezethez (11) való, kapcsolóelemmel (14) történő rögzítéshez legalább egy darab lyuk (10), közepén

pedig a menetes szár (8) méretéhez igazodó menetes furat (5) van kialakítva.
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 ( 51 ) E04F 21/24 (2006.01)

E04F 21/00 (2006.01)

E04F 21/04 (2006.01)

E04F 21/05 (2006.01)

E04F 21/20 (2006.01)

 ( 11 ) 0005417 2022.02.11.

 ( 21 )  U 20 00200

 ( 22 )  2020.12.11.

 ( 73 )  Hovodzák Róbert, Lajosmizse (HU)

 ( 72 )  Hovodzák Róbert, Lajosmizse, (HU)

 ( 54 )  Aljzatszintező inas

 ( 57 )
Aljzatszintező inas, azzal jellemezve, hogy tartalmaz egy asztalt (1), abba egyenletes elosztásban illesztett három

darab hatszögfejű, acél szegecsanyát (5), azokba helyezett cserélhető lábakat (2) és az asztalba (1), α szögben

dönthető, rögzítő csavarral (4) beállított, α szögben dönthető mm-es beosztású mérőléc (3) van rögzítve,

amelynek van egy alja (17).

F. SZEKCIÓ - MECHANIKA, VILÁGÍTÁS, FŰTÉS

 ( 51 ) F21V 35/00 (2006.01)

 ( 11 ) 0005429 2022.03.01.

 ( 21 )  U 21 00028

 ( 22 )  2021.02.24.

 ( 73 )  Astron s.r.o., Jasov (SK)

 ( 72 )  Natália Nozdroviczká, Jasov, (SK)

 Stafan Timko, Jasov, (SK)

 ( 54 )  Lámpás

 ( 30 ) PUV 117-2020 2020.06.23. SK

 ( 74 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 57 )
Lámpás (17), amelynek gyertyatartó edénye (3), valamint abban elhelyezett, gyertyatesttel (11) és kanóccal (16)
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rendelkező gyertyája (1) van, azzal jellemezve, hogy a gyertyatest (11) felső felületébe (13) legalább egy

hosszirányú, célszerűen függőleges tároló nyílás (14), és az oldalsó felületébe legalább egy, a kanócra (16)

keresztirányú, célszerűen vízszintes tároló nyílás (15) van bemélyítve; és, hogy a gyertyatartó edény (3)

oldalfalának a belső felülete legalább egy domborművet (4) és legalább egy címkét (5) tartalmaz.

 ( 51 ) F24D 3/00 (2006.01)

F24D 3/10 (2006.01)

 ( 11 ) 0005420 2022.02.15.

 ( 21 )  U 21 00083

 ( 22 )  2021.05.05.

 ( 73 )  Korka Mihály, Nagytarcsa (HU)

 ( 72 )  Korka Mihály, Nagytarcsa, (HU)

 ( 54 )  Többszörösen osztott zárt rendszerű tágulási tartály

 ( 57 )
Többszörösen osztott zárt rendszerű tágulási tartály épületgépészeti rendszerekhez, amely hőközlő anyagot

szállító csővezetékhez vagy hőtermelő berendezéshez, vagy hőtároló berendezéshez csatlakozik, azzal jellemezve,

hogy legalább két gömb alakú membrán (1) van elhelyezve a nyomásálló tartályban (5), amelyet zárófedél (4) zár

le csavarzattal (3) tömítésen (2) keresztül.

 ( 51 ) F24H 9/20 (2006.01)

 ( 11 ) 0005423 2022.02.18.

 ( 21 )  U 20 00178

 ( 22 )  2020.10.09.

 ( 73 )  Széplasz Szilárd János, Jászberény (HU)

 ( 72 )  Széplasz Szilárd János, Jászberény, (HU)
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 ( 54 )  HIDRAULIKUS VÁLTÓ mágneses iszapleválasztóval, belső mozgó terelőelemmel

 ( 74 )  Dr. Baran Alexandra, Jászberény

 ( 57 )
Hidraulikus váltó mágneses iszapleválasztóval, belső mozgó terelőelemmel (2), amely tartalmaz hidraulikus váltó

házat (1), egy belső terelőelemet (2), segédlemezeket (4), egy mágnesrudat (6), egy merülőhüvelyt (7), hidraulikai

csonkokat (3) és egy ürítő csonkot (5) azzal jellemezve, hogy a hidraulikus váltó házhoz (1) minimum 4 darab

hidraulikai csonk (3) csatlakozik, továbbá a hidraulikus váltó házhoz (1) csatlakozik a merülőhüvely (7), mely

fizikálisan elválasztja a mágnesrudat (6) a fűtési közeg terétől, valamint a hidraulikus váltó házhoz (1) a belső fal

mentén hegesztett kötéssel csatlakozó segédlemezekhez (4) szintén hegesztéssel van rögzítve a belső terelőelem

(2), valamint a hidraulikus váltó házhoz (1) merülőhüvely (7) felőli oldalán ürítő csonk (5) csatlakozik hegesztett

kötéssel.

 ( 51 ) F41C 3/00 (2006.01)

 ( 11 ) 0005440 2022.04.01.

 ( 21 )  U 21 00024

 ( 22 )  2020.04.08.

 ( 67 )  P2000126 2020.04.08. HU

 ( 73 )  Holló József 90%, Miskolc (HU)

 Gulyás József 10%, Miskolc (HU)

 ( 72 )  Holló József 90%, Miskolc, (HU)

 Gulyás József 10%, Miskolc, (HU)

 ( 54 )  Adapter gáz- és riasztófegyverekhez

 ( 74 )  INNOPLEX Iparjogvédelmi Kft., Budapest

 ( 57 )
Adapter gáz- és riasztó fegyverekhez, amely adapter a fegyverhez a fegyver csövének kilépő nyílásánál oldható

módon, a fegyver csövének gázterével a szűkített gázáram kivezető (31) révén közlekedően van csatlakoztatva, az

adapternek továbbá elasztikus gumilövedékeket (3) magába foglaló tára (6) és a gumilövedékek (3) kilövésére

alkalmas kalibercsöve (32) van, valamint az adapter a tárban (6) a gumilövedékeket (3) a kalibercső (32) felé toló

kialakítású és elrendezésű (7) tárrugót tartalmaz, azzal jellemezve, hogy a tár (6) a kalibercső (32) felé

mozgatandó gumilövedékek (3) ellenirányú mozgását reteszelő gáznyomás gátlóval (16) van ellátva.
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G. SZEKCIÓ - FIZIKA

 ( 51 ) G09B 23/30 (2006.01)

G09B 23/00 (2006.01)

 ( 11 ) 0005422 2022.02.17.

 ( 21 )  U 21 00068

 ( 22 )  2021.04.23.

 ( 73 )  Pécsi Tudományegyetem, Pécs (HU)

 ( 72 )  dr. Kupó Péter 55%, Pécs, (HU)

 dr. Maróti Péter 45%, Pécs, (HU)

 ( 54 )  Rendszer endokardiális elektrofiziológiai beavatkozások gyakorlására humán modellben

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

 ( 57 )
Rendszer (1) in vitro endokardiális elektrofiziológiai beavatkozások gyakorlására humán modellben, amely

rendszer (1) tartalmaz: 

- egy szimulált humán felsőtestet (10), ami tartalmaz egy síkban elrendezett alsó részt (11);

- egy háromdimenziós humán szívmodellt (20), ami legalább bal pitvart (21), jobb pitvart (22) és a bal pitvar (21)

és a jobb pitvar (22) között septumot (23) tartalmaz, ahol a háromdimenziós humán szívmodell (20) az alsó

részhez (11) stabilizáló tengelyekkel (50, 51) ellátott csatlakozási egységekkel (41, 42) van rögzítve;

- egy motort (30), ami az alsó részhez (11) egy csatlakozási egység (42) révén van rögzítve és amely a stabilizáló

tengelyek (50, 51) között elrendezett hajtótengellyel (52) ellátott csatlakozási egység (43) révén hajtási

kapcsolatban van a háromdimenziós humán szívmodellel (20) annak adott frekvenciával és amplitúdóval való

mozgatására; 

- egy vezérlőegységet (31), ami működtető kapcsolatban van a motorral (30); 

azzal jellemezve, hogy a rendszer (1) tartalmaz továbbá 

- egy eszközbevezető egységet (60), ami a humán combvéna vagy combartéria anatómiai viszonyainak

megfelelően kiképezett, legalább egy, hosszúkás, cső alakú megvezető elemet (61) tartalmaz, ahol az

eszközbevezető egység (60) oly módon van a szimulált humán felsőtest (10) alsó részéhez (11) rögzítve, hogy az

alsó résznek (11) a háromdimenziós szívmodelltől (20) távolabbi, rövidebb oldalánál túlnyúlik úgy, hogy a

legalább egy megvezető elem (61) első vége (62) a szimulált humán felsőtesten (10) kívül helyezkedik el, míg a

legalább egy megvezető elem (61) második vége (63) a háromdimenziós humán szívmodellhez (20) van

csatlakoztatva; és 

- egy elektrofiziológiai eszköz (70), ami a legalább egy megvezető elem (61) belsejében, annak teljes hossza

mentén mozgathatóan van megvezetve.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 8. szám, 2022.04.28.

Megadott használati mintaoltalmak

U48



H. SZEKCIÓ - VILLAMOSSÁG, ELEKTROMOSSÁG

 ( 51 ) H01M 50/10 (2021.01)

 ( 11 ) 0005426 2022.02.25.

 ( 21 )  U 21 00082

 ( 22 )  2021.05.05.

 ( 73 )  Shenzhen Kedali Industry Co., Ltd., Shenzhen City, Guangdong Province (HU)

 ( 72 )  LI, Jianju, Shenzhen City, Guangdong Province, (CN)

 ( 54 )  Akkumulátor ház

 ( 30 ) CN

202010379185.7
2020.05.07. CN

 ( 74 )  Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 57 )
Akkumulátor ház, amely tartalmaz fő testet (1), amely fő test (1) akkumulátor cella befogadására szolgáló

befogadó üreggel van ellátva, azzal jellemezve, hogy tartalmaz robbanásbiztos szerkezetet (2), amely a fő test (1)

egyik oldalfalán vagy a fő test (1) alsó falán van kialakítva.

 ( 51 ) H02K 23/00 (2006.01)

 ( 11 ) 0005412 2022.02.04.

 ( 21 )  U 21 00171

 ( 22 )  2021.09.23.

 ( 73 )  Zsolnai Katalin Kinga 20%, Budapest (HU)

 Ilovai Károly 39%, Zsana (HU)

 Benke Zoltán 41%, Hernádszentandrás (HU)

 ( 72 )  Benke Zoltán, Hernádszentandrás, (HU)
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 ( 54 )  Gördülő elemes kommutátor villamos gépekhez

 ( 74 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

 ( 57 )
Kefementes, gördülő elemes kommutátor villamos gépekhez, amely lamellákkal (2) bíró kommutátort (6),

főtengelyt (8), vezetéket (13), tartó idomot (12) tartalmaz, a kommutátorhoz (6) két gördülő elem (9) csatlakozik,

a gördülő elem (9) szimmetriatengelye és a főtengely (8) szimmetriatengelye egymással párhuzamos, azzal

jellemezve, hogy a kommutátoron (6) a lamellák (2) a főtengelyhez (8) képest ferdén helyezkednek el, oly

módon, hogy a kommutátor (6) szimmetria tengelyének (6a) síkja és az egyes lamellák (2) síkja által bezárt szög

(α) 20−27 fok, előnyösen 22−25 fok, a gördülő elem (9) egyszerre legalább három darab lamellával (2)

érintkezik, továbbá a gördülő elemet (9) rugóval (11) ellátott, a gördülő elem tengelyével (9a) érintkező gördülő

elem tartó (10) veszi körül.

 ( 51 ) H04B 1/3888 (2015.01)

 ( 11 ) 0005424 2022.02.24.

 ( 21 )  U 21 00030

 ( 22 )  2020.04.21.

 ( 73 )  Süle Csaba, Sopron (HU)

 ( 72 )  Süle Csaba, Sopron, (HU)

 ( 54 ) Kiegészítő eszköz homlokoldalán kijelzővel vagy monitorral rendelkező elektronikus készüléknek

 ruházaton vagy egyéb textillel borított felületen történő ideiglenes rögzítésére

 ( 66 )  U2000001 2020.01.02. HU

 ( 57 )
Kiegészítő eszköz homlokoldalán kijelzővel vagy monitorral rendelkező elektronikus készüléknek ruházaton

vagy egyéb textillel borított felületen történő ideiglenes rögzítésére, amely kiegészítő eszköz hordozóanyagból

(6), a hordozóanyag (6) felületén kialakított megnövelt súrlódási együtthatójú felületből és a hordozóanyagnak

(6) közvetlenül az elektronikus készülék (1) hátoldalára (2), illetve közvetve az elektronikus készülékhez (1)

kialakított védőtok (4) hátoldalára (5) történő rögzítéséhez szükséges ragasztórétegből (7) áll, azzal jellemezve,

hogy a megnövelt súrlódási együtthatójú felület egy szemcsés réteg (3), amely szemcsés réteg (3) nagyszámú

szemcséből (9) van a hordozóanyag (6) felületén kialakítva.

A rovat 23 darab közlést tartalmaz. 
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FORMATERVEZÉSI MINTAOLTALMI KÖZLEMÉNYEK

Megadott formatervezési mintaoltalmak

02. OSZTÁLY - RUHÁZATI CIKKEK ÉS RÖVIDÁRUK

 ( 11 ) 0092904 2022.02.21

 ( 21 )  D 21 00106

 ( 22 )  2021.12.08.

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

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

 ( 54 )  Baba kúszóruha

 ( 55 )
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 2/4. ábra

 

 2/7. ábra

 

 2/10. ábra

 

 2/13. ábra

 

 2/16. ábra

 

 2/19. ábra

 

 2/22. ábra

 2/5. ábra
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 ( 51 )  02-99

06. OSZTÁLY - BÚTOROK
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 ( 11 ) 0092910 2022.01.17

 ( 21 )  D 21 00105

 ( 22 )  2021.12.02.

 ( 72 )  Nagy Dorottya Flóra, 1053 Budapest, Ferenczy István utca 28. 5/4. (HU)

 ( 73 )  VISIVO Magyarország Kft., 1056 Budapest, Belgrád Rakpart 27 (HU)

 ( 54 )  Kanapé

 ( 55 )

 

 1/1. ábra

 

 1/4. ábra

 

 1/7. ábra

 

 1/2. ábra

 

 1/5. ábra

 

 1/3. ábra

 

 1/6. ábra

 ( 51 )  06-01

21. OSZTÁLY - JÁTÉKOK, JÁTÉKSZEREK, SÁTRAK ÉS SPORTCIKKEK

 ( 11 ) 0092909 2022.01.18

 ( 21 )  D 20 00059

 ( 22 )  2020.05.21.

 ( 72 )  Szilvássy-Garzó Éva Györgyi, 1024 Budapest, Keleti Károly u. 9. 5/5. (HU)

 Szilvássy Zoltán, 1119 Budapest, Etele út 65. 1/7. (HU)

 ( 73 )  Szilvássy-Garzó Éva Györgyi, 1024 Budapest, Keleti Károly u. 9. 5/5. (HU)

 Szilvássy Zoltán, 1119 Budapest, Etele út 65. 1/7. (HU)

 ( 54 )  Társasjáték

 ( 55 )

 

 nyilatkozat

 

 1/1. ábra

 

 1/2. ábra
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 ( 51 )  21-01

A rovat 3 darab közlést tartalmaz.
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Formatervezési mintaoltalom megújítása

 ( 11 )  0092546

 ( 21 )  D 17 00032

 ( 22 )  2017.03.29.

 ( 54 )  Adatfeldolgozó és adatátviteli egység és logikai játék

 ( 11 )  0092547

 ( 21 )  D 16 00181

 ( 22 )  2016.08.10.

 ( 54 )  LED világítással ellátott díszüveg

 ( 11 )  0092563

 ( 21 )  D 17 00028

 ( 22 )  2017.03.21.

 ( 54 )  Ezoterikus kártya készlet

 ( 11 )  0092728

 ( 21 )  D 17 00054

 ( 22 )  2017.05.31.

 ( 54 )  Összecsukható babakarám, babakerítés, óriás járóka

A rovat 4 darab közlést tartalmaz.
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Helyreigazítás 

  
A Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 2022. március 28-án megjelent „Megadott formatervezési mintaoltalmak” 
rovatában, a D2100063 ügyszámú formatervezési megadás hibásan jelent meg.  
Helyesen a következő: 

 
( 11 ) 0092903  2022.01.18 

( 21 ) D 21 00063 

( 22 ) 2021.08.09. 

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

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

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

( 54 ) Overál fenék része 

( 55 ) 

 

              
                     1/1. ábra         1/2. ábra      

 
 

 ( 51 ) 02-02 
 
 
A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 



NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 19 02634

 ( 220 ) 2019.08.29.

 ( 731 )  Scitec International S.á r.l., Luxembourg (LU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; ásványi élelmiszer-kiegészítők; élesztő tartalmú

étrend-kiegészítők; étrend-kiegészítő enzimek; gyógyszertartó dobozok, hordozható, feltöltve; kazein

étrend-kiegészítők; lecitin étrend-kiegészítők; lenmagolaj étrend-kiegészítők; protein étrend-kiegészítők;

táplálék-kiegészítők; emberi fogyasztásra szánt étrend-kiegészítők, táplálékkiegészítők, tápanyagadalékok és

vitaminkészítmények; proteint tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők; kreatint

tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők; karnitint tartalmazó

étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők; vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők,

élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők; ásványi anyagokat tartalmazó étrend-kiegészítők,

élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők; kondroitint tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők,

táplálékkiegészítők; glükózamint tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők;

aminosavakat tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők; sportolóknak szánt

élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, étrend-kiegészítők; súlyszabályozó élelmiszer-kiegészítők,

étrend-kiegészítők, táplálékkiegészítők por, kapszula vagy tabletta formájában; testsúlykontrollhoz használt

táplálékkiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők por, kapszula és tabletta formájában; izom- és

tömegnövelő táplálékkiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők por, kapszula és tabletta formájában;

aminosavakat tartalmazó étrend- és táplálékkiegészítők; vitamin és ásványi anyag kiegészítők; vitaminok és

vitamin-készítmények; vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők; ásványi táplálékkiegészítők emberi

fogyasztásra; ásványi élelmiszer-kiegészítők; proteint tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők,

táplálékkiegészítők, nem gyógyászati használatra; kreatint tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők,

táplálékkiegészítők, nem gyógyászati használatra; karnitint tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők,

táplálékkiegészítők, nem gyógyászati használatra; vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők,

élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, nem gyógyászati használatra; ásványi anyagokat tartalmazó

étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, nem gyógyászati használatra; kondroitint tartalmazó

étrend-kiegészítők, élelmiszer- kiegészítők, táplálékkiegészítők, nem gyógyászati használatra; glükózamint

tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, nem gyógyászati használatra;

aminosavakat tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, nem gyógyászati

 használatra; proteincsipszek mint étrend-kiegészítők.

 14    Órák és más időmérő eszközök; rugóházak [óragyártás]; óratokok órákhoz és karórákhoz [óragyártás];

díszdobozok órákhoz; kronográfok [órák]; időmérők; időmérő eszközök; óradobozok, óratokok; óramutatók

[óragyártás]; órák; elektronikus órák, karórák; óraszerkezetek, óraművek; ellenőrző órák [központi órák];

óralapok [óra- és karóragyártáshoz]; stopperórák; szíjak órákhoz; óratokok; karórák; óraüvegek; órarugók;

 karkötőórák.

 16    Nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek (papíráruk); papíripari vagy

háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek részére; tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével);

csomagolásra szolgáló műanyagok; nyomdabetűk; klisék; poszterek; reklámplakátok; katalógusok;
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reklámkiadványok; nyomtatott hirdetések; hirdetőplakát; csomagolóanyagok; buborékfólia (műanyag -)

csomagoláshoz; műanyag zacskók csomagoláshoz; csomagolóanyagok kartonból; papírból, kartonból vagy

műanyagból készült tasakok és cikkek árucikkek csomagoláshoz és tároláshoz; műanyag vízszigetelő fólia

 csomagoláshoz; műanyagfóliák csomagolásra; színes zsebkendők (papírból).

 18    Utazótáskák és bőröndök; esernyők és napernyők; hátizsákok, hátitáskák; hétköznapi, utcai táskák; atlétikai

 táskák; sporthátizsákok; sporttáskák, tornazsákok és tornazsák.

 21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; cukorkásdobozok; kézi keverőpalackok

[koktél shaker]; koktélkeverők; csészék; ivópalackok sportoláshoz; üvegáru italokhoz; cukortartók; ivópalackok;

tárolók, gyógyszeres dobozok, kapszulák és vitaminok számára [nem gyógyászati célokra]; gyógyszeres dobozok

 [nem gyógyászati célokra]; háztartási használatra szánt személyes adagolók pirulákhoz vagy kapszulákhoz.

  24    Textíliák és textiláruk; ágyneműk; asztalneműk; törölközők.

 25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; nadrágok; alsónadrágok; alsóruházat, fehérneműk; alsószoknyák; szabott

bélések (ruhák részei); boák (nyakbavalók); bodyk (alsóruházat); bőrruházat; stoplik futballcipőkhöz; magas

szárú cipő felsőrészek; lábbelik; cipősarkak; cipőtalpbetétek; fém cipőkellékek; kapucnik mint ruházat;

csúszásgátlók lábbelikhez; dzsekik, mint ruházat; kötényruhák; dzsörzék (ruházat); egyenruhák; testnadrágok;

kalapáruk; szövetkabátok, felöltők; felsőruházat; fityulák; fülvédők (ruházat); fürdőköpenyek, fürdőköntösök;

fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdőruhák, úszódresszek; úszósapkák; fürdőszandálok,

fürdőcipők; futballcipők; fűzős bakancsok, csizmák; trikó [alsónemű], kombiné; gabardin (ruházat); stólák, váll

takarására szolgáló ruhadarabok; zoknitartók; csípőszorítók; harisnyaáruk, kötöttáruk; ingek; rövid ujjú ingek;

fűzők (derékig érő); izzadságfelszívó alsóruházat; izzadságfelszívó harisnyák; hónaljvédők; kabátok, dzsekik;

kalapvázak; kamáslik [lábszárvédők]; cipőorrok; orárion [egyházi ruházat]; kemény ingmellek, plasztronok;

sapkák; kerékpáros ruházat; készruhák; kesztyűk öltözködési célra; kézelők [ruházat]; kezeslábasok; kombinék

(alsóruházat); köntösök, pongyolák; öltönyök; kötények (ruházat); kötöttáruk (ruházat); cipőfelsőrészek;

lábszármelegítők; levehető gallérok; bokacsizmák; magas szárú lábbelik; mantilla fátyol; tűzött kabátok mint

ruhaneműk; pulóverek; mellények; horgászmellények; melltartók; műbőr ruházat; muffok (ruhaneműk);

overallok, munkaruhák; ascot nyakkendők; hosszúnadrágok, nadrágok; nyakkendők; gallérvédők; wetsuit ruhák

vízisíeléshez; övek (ruhadarabok); kalapok (papír -) [ruházat]; papírruházat; papucsok; parkák; pénztárca övek

[öltözködés]; pizsamák; pólók; poncsók; prémsálak [szőrmék]; rámák lábbelikhez; ruházati cikkek; ruhazsebek;

sálak; sapkaellenzők; sapkák [fejfedők]; sárcipők, gumicsizmák; síbakancsok, sícipők; síkesztyűk; skortok

[sportszoknyák]; spárgatalpú cipők vagy szandálok; sportcipő; sportcipők, atlétacipők; trikók; strandcipők;

strandruházat; svájcisapkák, barettek; szandálok; sport sild; szoknyák; szőrmebéléses kabátok; szőrmék (ruházat);

talpak lábbelikhez; nadrágleszorítók, pantallók; harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók; lovaglónadrágok;

tornacipők; tornaruházat; egyujjas kesztyűk; vállkendők, nagykendők; selyemövek, vállszalagok; vízhatlan,

vízálló ruházat; zoknik; zuhanyzó sapkák; férfipólók; nyomtatott pólók; ujjatlan pólók férfiaknak; atlétatrikók

férfiaknak; női pólók; atlétatrikók nőknek; kapucnis felsők; rövidnadrágok, shortok; tornanadrágok; szövet

rövidnadrágok férfiaknak; melegítő rövidnadrágok férfiaknak; szövet rövidnadrágok nőknek; melegítő

rövidnadrágok nőknek; melegítőnadrágok férfiaknak; melegítőnadrágok nőknek; melegítőfelsők férfiaknak;

melegítőfelsők nőknek; baseball sapkák; kámzsák; tavaszi/őszi dzsekik, átmeneti dzsekik férfiaknak; tavaszi/őszi

 dzsekik, átmeneti dzsekik nőknek.

 28    Torna- és sporttermékek; testedző berendezések; ökölvívó kesztyűk, bokszkesztyűk [boxkesztyűk]; súlyzók;

mellkas expanderek [edzőeszközök]; fitneszgépek; védőpárnázatok, védőtömések [sportruházat részei];

bokszzsákok [boxzsákok]; álló edzőkerékpárok, szobabiciklik; súlyemelő övek [sportcikkek]; edzőkesztyűk;

derék stabilizáló övek sportolási célra; sporttevékenységekhez kialakított karkötők; hevederek, gurtnik sportolási

 célra; kötések sportolási célra; edzőkesztyűk sportolási célra.

 29    Mogyoróvaj; halból készített élelmiszerek; csokoládés mogyoróvaj; leveskészítmények; levesek; proteint

tartalmazó tejalapú italok; kreatint tartalmazó tejalapú italok; karnitint tartalmazó tejalapú italok; aminosavakat

tartalmazó tejalapú italok; proteint tartalmazó, állati eredetű dúsított, feldolgozott élelmiszerek; kreatint

tartalmazó, állati eredetű dúsított, feldolgozott élelmiszerek; karnitint tartalmazó, állati eredetű dúsított,
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feldolgozott élelmiszerek; vitaminokat tartalmazó, állati eredetű dúsított, feldolgozott élelmiszerek; ásványi

anyagokat tartalmazó, állati eredetű dúsított, feldolgozott élelmiszerek; kondroitint tartalmazó, állati eredetű

dúsított, feldolgozott élelmiszerek; glükózamint tartalmazó, állati eredetű dúsított, feldolgozott élelmiszerek;

aminosavakat tartalmazó, állati eredetű dúsított, feldolgozott élelmiszerek; súlyszabályozó, állati eredetű

élelmiszer-készítmények por, kapszula és tabletta formájában, nem gyógyászati használatra; testsúlykontrollhoz

használt, állati eredetű élelmiszer-készítmények por, kapszula és tabletta formájában, nem gyógyászati

használatra; izom- és tömegnövelő, állati eredetű élelmiszer-készítmények por, kapszula és tabletta formájában,

 nem gyógyászati használatra; tejturmix alapok.

 30    Kakaó és kávépótló szerek; fagylaltporok; kávé alapú italok; magas protein tartalmú gabonaszeletek;

palacsinták; pótkávé; pudingok; süteménypor; zab alapú ételek; proteinnel dúsított csokoládészeletek;

sporttevékenységhez csokoládészelet; szénhidrát készítmények élelmiszerekhez; glükóz étkezési használatra;

proteint tartalmazó, növényi eredetű dúsított, feldolgozott élelmiszerek; kreatint tartalmazó, növényi eredetű

dúsított, feldolgozott élelmiszerek; karnitint tartalmazó, növényi eredetű dúsított, feldolgozott élelmiszerek;

vitaminokat tartalmazó, növényi eredetű dúsított, feldolgozott élelmiszerek; ásványi anyagokat tartalmazó,

növényi eredetű dúsított, feldolgozott ételek; kondroitint tartalmazó, növényi eredetű dúsított, feldolgozott

élelmiszerek; glükózamint tartalmazó, növényi eredetű dúsított, feldolgozott élelmiszerek; aminosavakat

tartalmazó, növényi eredetű dúsított, feldolgozott élelmiszerek; súlyszabályozó, növényi eredetű

élelmiszer-készítmények por, kapszula és tabletta formájában, nem gyógyászati használatra; testsúlykontrollhoz

használt, növényi eredetű élelmiszer-készítmények por, kapszula és tabletta formájában, nem gyógyászati

használatra; izom- és tömegnövelő, növényi eredetű élelmiszer-készítmények por, kapszula és tabletta

 formájában, nem gyógyászati használatra.

 32    Alkoholmentes italok; izotóniás italok; smoothie-k (gyümölcs- vagy zöldségitalok); proteint tartalmazó

alkoholmentes italok; kreatint tartalmazó alkoholmentes italok; aminosavakat tartalmazó alkoholmentes italok;

karnitint tartalmazó alkoholmentes italok; vitamintartalmú italok; proteinnel dúsított sportitalok; fehérjealapú,

alkoholmentes italok; energiaitalok; koffenintartalmú energiaitalok; energiaitalok (nem gyógyászati használatra);

azonnal fogyasztható alkoholmentes italtermékek; izotóniás italok; izotóniás italok (nem gyógyászati

 használatra).

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák; árubemutatás; áruk

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; termékminták, áruminták terjesztése; ellátási

szolgáltatások külső felek részére (termékek és szolgáltatások beszerzése más szervezetek számára);

divatbemutatók szervezése promóciós célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; reklámlevél szolgáltatás;

hirdetési felület kölcsönzése; hirdetési rovatok készítése; honlapforgalom optimalizálása; import-export

ügynökségek; kereskedelmi információk és tanácsadás a vásárlók számára (vásárlói tanácsadó üzlet);

kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások;

kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; keresőoptimalizálás; konzultáció személyzeti kérdésekben;

kommunikáció átírása (irodai funkciók); közönségszolgálati szolgáltatások; kutatások ügyletekkel kapcsolatban;

marketing szolgáltatások; áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; alvállalkozói

szolgáltatások (kereskedelmi támogatás); költségelemzés; Pay Per Click (PPC) hirdetés; piackutatás; rádiós

reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok (röplapok, prospektusok,

nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámterjesztés; reklámfilmek készítése; reklámszövegek publikálása;

reklámszövegek írása; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi

vagy iparvállalatok irányításában és működtetésében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében;

statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés; üzletviteli konzultációs szolgáltatások;

számlakivonatok összeállítása; számlázás; szponzorok felkutatása; telemarketing szolgáltatások; televíziós

reklámozás; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; üzleti információk; üzletvitel sportolók számára; vásárlási

megrendelések ügyintézése; kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások, valamint reklámozás a

következőkre vonatkozóan: emberi fogyasztásra szánt étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, tápértékkel

rendelkező adalékanyagok és vitaminkészítmények, proteint tartalmazó étrend-kiegészítők,
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élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők; kreatint tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők,

táplálékkiegészítők; karnitint tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők;

vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők; ásványi anyagokat

tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők; kondroitint tartalmazó

étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők; glükózamint tartalmazó étrend-kiegészítők,

élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők; aminosavakat tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők,

táplálékkiegészítők; kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások, valamint reklámozás a következőkre

vonatkozóan: sportolóknak szánt élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, étrend-kiegészítők, proteint

tartalmazó dúsított élelmiszerek, súlyszabályozó élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők, táplálékkiegészítők

por, kapszula vagy tabletta formájában; kreatint tartalmazó dúsított élelmiszerek, súlyszabályozó

élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők, táplálékkiegészítők por, kapszula vagy tabletta formájában; karnitint

tartalmazó dúsított élelmiszerek, súlyszabályozó élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők, táplálékkiegészítők

por, kapszula vagy tabletta formájában; vitaminokat tartalmazó dúsított élelmiszerek, súlyszabályozó

élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők, táplálékkiegészítő por, kapszula vagy tabletta formájában; ásványi

anyagokat tartalmazó dúsított élelmiszerek, súlyszabályozó élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők,

táplálékkiegészítők por, kapszula vagy tabletta formájában; kondroitint tartalmazó dúsított élelmiszerek,

súlyszabályozó élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők, táplálékkiegészítők por, kapszula vagy tabletta

formájában; glükózamint tartalmazó dúsított élelmiszerek, súlyszabályozó élelmiszer-kiegészítők,

étrend-kiegészítők, táplálékkiegészítők por, kapszula vagy tabletta formájában; aminosavakat tartalmazó dúsított

élelmiszerek, súlyszabályozó élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők, táplálékkiegészítők por, kapszula vagy

tabletta formájában; kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások, valamint reklámozás a következőkre

vonatkozóan: testsúlykontrollhoz használt táplálékkiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők por,

kapszula vagy tabletta formájában, izom- és tömegnövelő táplálékkiegészítők, élelmiszer-kiegészítők,

étrend-kiegészítők por, kapszula vagy tabletta formájában, proteinalapú étrend-kiegészítők, aminosavakból álló

élelmiszer-kiegészítők, vitaminalapú kiegészítők, vitamin- és ásványianyag-alapú kiegészítők; kiskereskedelmi és

nagykereskedelmi szolgáltatások, valamint reklámozás a következőkre vonatkozóan: vitaminok és

vitaminkészítmények, vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők, vitaminkészítmények élelmiszer-kiegészítők

formájában, ásványi étrend-kiegészítők emberi fogyasztásra, ásványi élelmiszer-kiegészítők, karnitin alapú

étrend-kiegészítők, glükózalapú étrend-kiegészítők, glükózamin alapú étrend-kiegészítők, kondroitin

készítmények, kondroitin alapú étrend-kiegészítők; kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások,

valamint reklámozás a következőkre vonatkozóan: kreatin alapú étrend-kiegészítők, sportolóknak szánt protein;

sportolóknak szánt kreatin alapú élelmiszerek, nem gyógyászati használatra; sportolóknak szánt karnitin alapú

élelmiszerek, nem gyógyászati használatra; sportolóknak szánt vitamin alapú élelmiszerek nem gyógyászati

használatra; sportolóknak szánt, ásványi anyag alapú élelmiszerek, nem gyógyászati használatra; sportolóknak

szánt kondroitin alapú élelmiszerek, nem gyógyászati használatra; sportolóknak szánt glükózamin alapú

élelmiszerek, nem gyógyászati használatra; sportolóknak szánt aminosav alapú élelmiszerek, nem gyógyászati

használatra; kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások, valamint reklámozás a következőkre

vonatkozóan: élelmiszerek, melyek proteint tartalmaznak; élelmiszerek, melyek kreatint tartalmaznak;

élelmiszerek, melyek karnitint tartalmaznak; élelmiszerek, melyek vitaminokat tartalmaznak; élelmiszerek,

melyek ásványi anyagokat tartalmaznak; élelmiszerek, melyek kondroitint tartalmaznak; élelmiszerek, melyek

glükózamint tartalmaznak; élelmiszerek, melyek aminosavakat tartalmaznak; protein-, kreatin-, karnitin-,

vitamin-, ásványianyag-, aminosav-, glükózamin- és kondroitin alapú élelmiszerek; kiskereskedelmi és

nagykereskedelmi szolgáltatások, valamint reklámozás a következőkre vonatkozóan: proteint tartalmazó dúsított

élelmiszerek; kreatint tartalmazó dúsított élelmiszerek; karnitint tartalmazó dúsított élelmiszerek; vitaminokat

tartalmazó dúsított élelmiszerek; ásványi anyagokat tartalmazó dúsított élelmiszerek; kondroitint tartalmazó

dúsított élelmiszerek; glükózamint tartalmazó dúsított élelmiszerek; aminosavakat tartalmazó dúsított

élelmiszerek; proteint tartalmazó étrend-kiegészítők; kreatint tartalmazó étrend-kiegészítők; karnitint tartalmazó

étrend-kiegészítők; vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők; ásványi anyagokat tartalmazó étrend-kiegészítők;
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kondroitint tartalmazó étrend-kiegészítők; glükózamint tartalmazó étrend-kiegészítők; aminosavakat tartalmazó

étrend-kiegészítők; kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások, valamint reklámozás a következőkre

vonatkozóan: élelmiszer-kiegészítők; táplálékkiegészítők, nem gyógyászati használatra; súlyszabályozó

élelmiszer-készítmények por, kapszula vagy tabletta formájában, nem gyógyászati használatra;

testsúlykontrollhoz használt élelmiszer-készítmények por, kapszula vagy tabletta formájában, nem gyógyászati

használatra; kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások, valamint reklámozás a következőkre

vonatkozóan: izom- és tömegnövelő élelmiszer-készítmények por, kapszula vagy tabletta formájában, nem

gyógyászati használatra; tej és tejtermékek; tejsavó és egyéb tejtermékek; proteines tej; szójalecitin étkezési

célokra; lenmagolaj étkezési célokra; proteinalapú élelmiszerek; proteint tartalmazó tejalapú italok,

proteincsipszek; kreatint tartalmazó tejalapú italok, proteincsipszek; karnitint tartalmazó tejalapú italok,

proteincsipszek; aminosavakat tartalmazó tejalapú italok, proteincsipszek; kiskereskedelmi és nagykereskedelmi

szolgáltatások, valamint reklámozás a következőkre vonatkozóan: szénhidrát alapú élelmiszerek; italok, melyek

proteint tartalmaznak; italok, melyek kreatint tartalmaznak; italok, melyek aminosavakat tartalmaznak; italok,

melyek karnitint tartalmaznak; vitaminokat tartalmazó italok; kiskereskedelmi és nagykereskedelmi

szolgáltatások, valamint reklámozás a következőkre vonatkozóan: proteinnel dúsított sportitalok; proteinalapú

italok; energiaitalok; koffeint tartalmazó energiaitalok, energiaitalok [nem gyógyászati használatra]; azonnal

fogyasztható alkoholmentes italtermékek; izotóniás italok; izotóniás alkoholmentes italok; izotóniás italok [nem

 gyógyászati használatra].

 41    Szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; fitnesz tanácsadás; sportrendezvények

szervezésével kapcsolatos tanácsadás; edzési [fitnesz] tanácsadási szolgáltatások; táplálkozással kapcsolatos

oktatási szolgáltatások; táplálkozáshoz kapcsolódó útmutatás nyújtása; személyi edző szolgáltatások [fitnesz

 edzés].

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

kutatás; táplálkozási kutatás; sporttáplálkozási kutatás; élelmiszerek kutatása; ételek és italok területén történő

 műszaki kutatással kapcsolatos műszaki konzultáció.

 44    Táplálkozási tanácsadás; sporttáplálkozási tanácsadás; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások;

táplálkozási konzultáció; táplálkozási információk nyújtása; táplálkozással kapcsolatos információnyújtás;

táplálkozással kapcsolatos tanácsadás; étrendi és táplálkozási útmutatás; táplálkozási és étrendi tanácsadás;

táplálkozással kapcsolatos szakmai konzultáció; táplálkozási tanácsadási és tájékoztatási szolgáltatások;

tájékoztatás étrendi és táplálkozási tanácsokkal kapcsolatban; tájékoztatás étrendi és táplálkozási kiegészítőkkel

 kapcsolatban; információk biztosítása étrend-kiegészítőkről és táplálkozásról.

 ( 210 ) M 19 03880

 ( 220 ) 2019.12.19.

 ( 731 )  DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Krzyzewsky Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Music Channel, 1 like U

 ( 511 ) 9    Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; digitális rögzítésű média;

 számítógépes programok, szoftverek, szoftveralkalmazások.

  16    Távközléshez kapcsolódó nyomdaipari termékek.

 35    Távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó kereskedelmi ügyletek; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó

kereskedelmi adminisztráció; előfizetések intézése távközlési szolgáltatásokhoz mások számára; számlázás;

 reklámozás.

 38    Távközlési szolgáltatások; televíziós műsorszórás, közvetítés; kábeltelevíziós műsorszórás; műholdas

 átvitel; rádiós kommunikáció.

 41    Online elérhető elektronikus publikációk; rádió- és televízió műsorok készítése; televíziós szórakoztatás;

 zenei produkciók.

 ( 210 ) M 20 00821
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 ( 220 ) 2020.03.16.

 ( 731 )  Etyeki Kúria Borgazdaság Kft., Etyek (HU)

 ( 740 )  dr. Drjenovszky Katalin, Budapest

 ( 541 ) Etyeki Kúria

 ( 511 )  33    Az Etyek-Buda eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok, pezsgők, gyöngyözőborok; bor alapú

 italok; bor alapú aperitifek; boros koktélkészítmények; brandy, borpárlat; égetett szeszes ital alapú aperitifek.

 41    Klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; oktatási

információs szolgáltatások; partik tervezése [szórakoztatás]; szabadidős létesítmények üzemeltetése; szabadidős

tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; szemináriumok

szervezése és lebonyolítása; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; zenei

produkciók; borászati oktatás; borkóstolás [szórakoztatási szolgáltatások]; borkóstolás [oktatási szolgáltatások];

borkóstolási szolgáltatások (oktatás); borkóstolással kapcsolatos szórakoztatás; borászattal kapcsolatos oktatási

szolgáltatások; borkóstolási események oktatási célokra; borkóstolók szervezése és lebonyolítása szórakoztatási

 célokból; borkóstolók szervezése és lebonyolítása oktatási célokból.

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

borkóstolási szolgáltatások (italok biztosítása); borozói szolgáltatások; catering szolgáltatások ételbiztosításhoz;

esküvői fogadások rendezése [étel és ital]; esküvői fogadások szervezése [helyszínek]; étel előkészítés; étel- és

italellátás; étel- és italkészítés; ételek és italok felszolgálása; foglalási szolgáltatások szállodákba; helyfoglalás

szállodákban; idegenforgalmi szálláshelyek foglalása; helyszínek biztosítása rendezvényekhez, ideiglenes irodai

férőhelyek és termek biztosítása; ideiglenes szállásbiztosítás; konferenciatermek biztosítása; kültéri étkeztetési

szolgáltatások; recepciós szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz [érkezések és távozások ügyintézése];

svédasztalos éttermi szolgáltatások; szakmai bemutatók, kiállítások létesítményeinek biztosítása [szállásadás];

szállásfoglalás; szállodai catering szolgáltatások; szállodai szolgáltatások; szobafoglalás; terembérlés

találkozókhoz [tárgyalótermek]; vendégházak; vendéglátás; rendezvényhelyiségek, valamint ideiglenes iroda- és

 tárgyalóhelyiségek biztosítása; szállodák, szállók, panziók, üdülő és turista szálláshelyek.

 ( 210 ) M 21 00338

 ( 220 ) 2021.01.29.

 ( 731 )  Varga Józsefné, Budapest (HU)

  

( 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; étkezési olajok és zsírok.

 ( 210 ) M 21 01261

 ( 220 ) 2021.03.24.

 ( 731 )  Nyári Wanda, Szigetszentmiklós (HU)

 ( 740 )  Dr. Kardos Éva Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) TextilGuru

 ( 511 )   22    Kötelek és zsinórok.

  23    Fonalak és cérnák.

  24    Textíliák.

  25    Ruházat.

  26    Rövidáru.

  27    Szőnyegek.

  40    Ruhaanyagok szabása, illetve varrása.
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  42    Beltéri dekoráció tervezés.

  43    Vendéglátás; textiliák kölcsönzése.

 ( 210 ) M 21 01676

 ( 220 ) 2021.04.26.

 ( 731 )  Vén Duna Kft., Verőce (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Étkezdék; éttermek; gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; önkiszolgáló éttermek.

 ( 210 ) M 21 01804

 ( 220 ) 2021.05.05.

 ( 731 )  Kolonics Károly, Somlóvásárhely (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Somló földrajzi árujelző termékleírásának megfelelő borok, gyöngyözőborok.

 ( 210 ) M 21 02367

 ( 220 ) 2021.06.14.

 ( 731 )  Koltay Péter, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kulcsár és Sztankó Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   37    Járművek üzembehelyezési és javítási szolgáltatásai; járművek karbantartása és javítása.

 41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; kulturális célú bemutatók rendezése; kulturális

rendezvények szervezése és lebonyolítása; szabadidős létesítmények üzemeltetése; szórakoztatási célú bemutatók

rendezése; szórakoztató bemutatók szervezése; vidámparkok és tematikus parkok, vásárok, állatkertek és

 múzeumok.

 ( 210 ) M 21 02380

 ( 220 ) 2021.06.15.

 ( 731 )  Pecznyik Viktor, Kiskőrös (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Szőlőből készült borok, ízesített borok, bor alapú italok.
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 ( 210 ) M 21 02462

 ( 220 ) 2021.06.21.

 ( 731 )  Major Zoltán, Budapest (HU)

 ( 541 ) Partizan Architecture

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

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

  37    Építőipari szolgáltatások; bútorjavítási szolgáltatások; 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.

 ( 210 ) M 21 02584

 ( 220 ) 2021.06.28.

 ( 731 )  Katolikus Szeretetszolgálat, Budapest (HU)

 ( 740 )  Szlávik Bence, Zsámbék

 ( 541 ) Demencia Információs Órák - DIÓ

 ( 511 )   45    Személyes támogatás biztosítása halálos rendellenességekkel küzdő páciensek családtagjai számára.

 ( 210 ) M 21 02720

 ( 220 ) 2021.07.11.

 ( 731 )  Monofaktura Kft., Kecskemét (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Csokoládé.

 ( 210 ) M 21 02783

 ( 220 ) 2021.07.16.

 ( 731 )  Medgyesi Bálint, Gödöllő (HU)

 Medgyesi József, Gödöllő (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

 ( 541 ) Psorimed Herbal

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

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló- és

 csiszolószerek.

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

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

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati

mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 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 darált vagy őrölt fűszernövények; jég [fagyott víz].

 ( 210 ) M 21 02830
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 ( 220 ) 2021.07.22.

 ( 731 )  Khadi and Village Industries Commission, Mumbai (IN)

 ( 740 )  dr. Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Hajkondicionáló olajok, szappanok, bőrápoló és hajápoló termékek, füstölők (agarbatti),

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

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

 16    Papír, karton; nyomtatványok; étlapok; magazinok; prospektusok; papír-írószer áruk; könyvecskék,

brosúrák; névjegykártyák; papír hordtáskák; katalógusok; könyvek, könyvkötő anyagok, fényképek, ragasztók

irodaszerekhez vagy háztartási célokra; művész anyagok, festő ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok

 kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); nyomdabetűk/betűtípusok és nyomódúcok.

 24    Textilek és textiláruk, nevezetesen ágytakarók, ágyneműk, asztalterítők, asztalneműk, textilszalvéták,

 szövetek, anyagok ruhakészítéshez, ágyterítők, takarók, párnahuzatok.

  25    Készruhák, öltözékek, szárik, lábbelik, fejfedők.

 30    Méz, feldolgozott gabonafélék, nyers cukor, kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, pótkávé; lisztek és

más gabonakészítmények, papadok, kenyér, péksütemények és cukrászsütemények, fagylaltok és jégkrémek;

 melaszszirup; élesztő, sütőpor; só, mustár; ecet, szószok (ízesítőszerek, fűszeres mártások); fűszerek; jég.

 35    Import; export; marketing szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; eladási, értékesítési

promóciók; kiskereskedelmi szolgáltatások; show műsorok, kiállítások és vásárok szervezése kereskedelmi

célokra; üzleti promóció elektronikus médiumok révén; a fent említett szolgáltatások mindegyike feldolgozott

gyümölcs- és zöldségtermékekkel, kézzel készített papírral, mézzel, kerámiával, pálmacukorral és

pálmatermékekkel, falusi olajjal, agarbattival, szappannal, bőr- és hajápoló termékekkel, gyufával, nyers cukorral,

feldolgozott gabonafélékkel és hüvelyesekkel, papaddal, textilekkel és textilárukkal, nevezetesen ágytakarókkal,

asztalterítőkkel, szalvétákkal, szövetekkel, párnahuzatokkal, lábbelikkel, fejfedőkkel, kávéval, teával, fűszerekkel

 kapcsolatosan.

 ( 210 ) M 21 02893

 ( 220 ) 2021.07.28.

 ( 731 )  Kiss Mihály, Budapest (HU)

 ( 541 ) Rosé hosszúlépés, Kis lépés az emberiségnek, egy hosszúlépés a magyaroknak.

 ( 511 )   21    Palackok.

 ( 210 ) M 21 02906

 ( 220 ) 2021.07.29.

 ( 731 )  Horváth Erzsébet, Győr (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Akadémiák (oktatás); eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; gyakorlati képzés

(szemléltetés); könyvkiadás; oktatási vizsgáztatás; oktatás, tanítás; oktatási kézikönyvek kiadása; oktatási

anyagok kiadása; oktatási szövegek kiadása; oktatási tananyagok kiadása; oktatási célú nyomtatványok kiadása;

oktatási és képzési útmutatók kiadása; oktatáshoz kapcsolódó nyomtatott anyagok kiadása; oktatási versenyek

szervezése; oktatási szemináriumok tartása; oktatási szemináriumok szervezése; oktatási kiállítások szervezése;
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oktatási célú kiállításszervezés; oktatási konferenciák levezetése; oktatási konferenciák szervezése; oktatással

kapcsolatos szimpóziumok; kiállítási szolgáltatások oktatási célokra; oktatási célú szemináriumok tervezése;

oktatási célú szemináriumok szervezése; kapcsolódó oktatási szemináriumok szervezése; oktatási célú előadások

tervezése; kiállítások megszervezése oktatási célokra; oktatási gyűlések, kongresszusok szervezése; oktatási célú

összejövetelek rendezése; kiállítások szervezése oktatási célokra; éves oktatási konferencia szervezése; oktatási

célú kiállítások lebonyolítása; oktatási célú bemutatók szervezése; oktatási célú kiállítások rendezése; versenyek

szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; oktatási konferenciák rendezése és lebonyolítása; oktatási célú show-k

rendezése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; oktatási vagy szórakoztatási célú versenyek

szervezése; versenyek szervezése és lebonyolítása [oktatás vagy szórakoztatás]; oktatási beszámolók készítése;

oktatási és tanítási anyagok előállítása és kölcsönzése; iskolai szolgáltatások nyelvek tanításához; iskolai

szolgáltatások [oktatás]; a francia nyelv tanításával kapcsolatos oktatási szolgáltatások; vallásoktatás; vallási

 témákkal kapcsolatos tanfolyamok; vallási fejlődéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások.

 42    Féldrágakövek azonosítása; antikvitások hitelesítése; gyémántok tanúsítása; gyémántok hitelesítése;

hitelesítő szolgáltatások; képek hitelesítése; kutatás és fejlesztés [szolgáltatások]; mások által nyújtott

szolgáltatások tesztelése, elemzése és értékelése tanúsítási célokra; mások áruinak tesztelése, elemzése és

kiértékelése tanúsítási célokra; műtárgyak, művészeti alkotások eredetiségvizsgálata; oktatási szolgáltatások

tanúsítása; pénzérme elemzési szolgáltatások [hitelesítés]; tanúsítás [minőségellenőrzés]; tesztelési szolgáltatások

minőség vagy szabványok tanúsításához; demográfiai kutatás; energetikai vizsgálat; energia auditálás;

kárbecsléssel kapcsolatos törvényszéki tanácsadás; tudományos információ összeállítása; tudományos

 információszolgáltatás.

 ( 210 ) M 21 03029

 ( 220 ) 2021.08.13.

 ( 731 )  Diéta Market Betéti Társaság, Alsónémedi (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Diétás élelmiszerek és anyagok; bébiételek; étrend-kiegészítők emberek és állatok részére, gyógyászati

 készítmények; egészségügyi készítmények.

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

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompotok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt; étkezési olajok és zsírok;

agar-agar étkezési célokra; alacsony zsírtartalmú burgonyachipsek; albumin étkezésre; algakivonatok

élelmiszerekhez; alginátok táplálkozási célra; alkoholban tartósított gyümölcsök; állati velő táplálkozási célra;

almapüré; áloé vera emberi fogyasztásra elkészítve; aludttej (1); aludttej (2); articsóka, tartósított; bab, tartósított;

bogyós gyümölcsök, konzervált; borsó, tartósított; bundás burgonyaszeletek; bundás virsli; burgonyaalapú

gombócok; burgonya pehely; citromlé étkezési használatra; corn dogs (virslik kukoricabundában); cottagecheese

(túrószerű sajtfajta); csemegekukorica, elkészített; csemegeuborka; csokoládés mogyoróvaj; csontolaj, étkezési;

darált mandula; datolya; dióféle-alapú krémek; disznózsír; dzsemek, lekvárok (nem citrusfélékből); ehető szárított

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

kukoricaolaj; étkezési olajok; étkezési szezámolaj; extra szűz olívaolaj; fagyasztott gyümölcsök; fagyasztva

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

zöldségek; fermentált sült tej; fokhagyma (konzervek); földimogyoró, elkészítve; földimogyorótej-alapú italok;

gomba, tartósított; guacamole (avokádószósz); gyömbérdzsem; gyömbér, tartósított; gyümölcsalapú

koncentrátum főzéshez; gyümölcsalapú snackek; gyümölcsbefőttek (1); gyümölcsbefőttek (2); gyümölcs chips;

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

gyümölcssaláták; hagymakarikák; hagyma, tartósított; halkonzerv; hot dog virslik; hummusz (csicseriborsókrém);

húskivonatok; húsleves koncentrátumok; húsok (1); húsok (2); hús, tartósított (1); hús, tartósított (2); ízesített

mogyorók, diók; joghurt; kagylófélék, rákfélék (nem élő); kandírozott (cukrozott) mogyorók/diók; kandírozott,

kristályosított gyümölcsök; kaviár; kefir (tejes ital); készítmények húsleveshez; kimchi (erjesztett zöldségételek);
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klipfish (sózott és szárított tőkehal); kocsonyák; kókuszdiótej-alapú italok; kókuszdiótej konyhai használatra;

kókuszolaj és -zsír (étkezési); kókusztej; kókuszvaj; kolbász (1); kolbász (2); kristályosított gyömbér; krokett;

kumisz; languszták, nem élő; lazac (nem élő); lecitin étkezési célokra; lekvárok (citrusfélékből); lencse,

tartósított; lenmagolaj kulináris célokra; levesek; leveskészítmények; magas fehérjetartalmú tej; magvak,

elkészítve; májpástétom; mandulatej (1); mandulatej-alapú italok; mandulatej étkezési célokra; margarin;

mazsola; milk shake-ek (tejturmixok); mogyoró, előkészített; mogyorók, elkészített; mogyorótej; mogyorótej

étkezési célokra; mogyoróvaj; napraforgómag, elkészítve; napraforgóolaj, étkezési; növényi alapú tejszín;

olajbogyó, tartósított; olívaolaj, étkezési; pácolt gyömbér; padlizsánkrém; pálmamag olaj, táplálkozási

használatra; pálmaolaj táplálkozási használatra; paradicsomlé főzéshez; paradicsompüré (1); paradicsompüré (2);

pektin táplálkozásra; pirított tengeri alga; préselt gyümölcspép; rákfélék, keménytestű, nem élő; ratatouille;

repceolaj, étkezési; rizstej; rizstej étkezési használatra; sajtok; savanyú káposzta (I); savanyú káposzta (2);

savanyúságok; sólet; sonka; sózott hal; sózott hús; sültburgonya, chips; sűrített tej; szardella, nem élő; szardínia

(nem élő); szárított, aszalt kókuszdió; szárított zöldségek; szarvasgomba, tartósított; szaté (nyársas étel); szójabab

olaj ételekhez; szójabab, tartósított, táplálkozási használatra; szójapogácsák; szójatej; tahini (szezámmagkrém);

tajine (elkészített hús, hal vagy zöldség); tartósított paprika; tej; tejes italok, főként tejet tartalmazó; tejföl;

tejhelyettesítők; tejpor; tejsavbaktériumot tartalmazó italok; tejsavó; tejszínhab; tejszín (tejtermékek);

tejtermékek; tempeh; tofu; tofus pogácsák; tojásfehérje; tojások; tojáspor; tojássárgája; tonhal (nem élő);

tőzegáfonya szósz (befőtt); túró (quark); túrós fánkok; vaj; vajkrém; virágporkészítmények (élelmiszer); yuba;

zabtej; zöldségalapú kenhető termékek; zöldségalapú koncentrátum főzéshez; zöldségek, főtt; zöldségek,

tartósított; zöldséges mousse-ok (habok); zöldségkonzervek; zöldséglevek főzéshez; zöldségleves készítmények;

 zöldségsaláták; zöldségvelőkrém; zselatin (2); zselék; zsírok, étkezési; zsírtartalmú anyagok étkezési zsírok.

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

kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető jégkrémek; cukor,

méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek; tartósított fűszernövények; ecet, szószok; jég

(fagyott víz), agávé szirup (természetes édesítőszer); almaszósz (ízesítők/fűszerek); ánizsmag; árpaörlemény;

babliszt; baozi (töltött gőzölt tészta); bibimbap (zöldségfélékkel és marhahússal kevert rizs); borkő

(monokálium-tartarát) kulináris célokra; bors; bors (ételízesítő); briós; bulgur; burgonyaliszt; burritók; búzacsíra

emberi fogyasztásra; búzadara; búzaliszt; chips (gabonakészítmény); chow-chow (zöldséges ízesítő); chutney

(fűszeres ízesítő); cikória (pótkávé); croissant-ok; cukor; cukorból készült tortadíszek; cukormáz süteményekhez;

curry (fűszer); csillagánizs; csokis párnák (péksütemények); csokoládé; csokoládé alapú szendvicskrémek;

csokoládé-bevonatú diófélék; csokoládéból készült tortadíszek; csokoládés italok tejjel; csokoládés italporok;

csokoládés mousse-ok (habok); dara emberi fogyasztásra; darált fokhagyma (fűszer); desszert mousse-ok

(cukrászáru); diófélékből készült lisztek; dióféléket tartalmazó kenhető csokoládék; durva árpaliszt; ecet;

édesgyökér (cukrászáru); édesgyökér (édesség); édességek karácsonyfák díszítéséhez; égetett krém; ehető papír;

ehető rizspapír; élelmiszer-ízesítők, az illóolajok kivételével; élesztő; élesztők, erjesztőanyagok tésztákhoz;

esszenciák élelmiszerekhez, kivéve az étereszenciákat és az esszenciaolajokat; ételízesítő (fűszer); ételkeményítő;

fagyasztott joghurtok (fagylaltok, jégkrémek); fagyasztva szárított ételek, fő összetevőként rizzsel; fagyasztva

szárított ételek, fő összetevőként tésztával; fagylaltok és jégkrémek (1); fagylaltok és jégkrémek (2); fagylaltok és

jégkrémek (3); fagylaltporok; fahéj (fűszer); feldolgozott hajdina; feldolgozott magok fűszerezési használatra;

feldolgozott quinoa; fondant, tortamáz; földimogyorós édességek; fűszerek (1); fűszerek (2); fűszerek, ízesítők;

fűszeres készítmények ételekhez; fűszernövények; gabonakészítmények; gabonaszeletek; glutén adalékok

kulináris célokra; gluténmentes kenyér; glutén (sikér) étkezési használatra; glükóz étkezési használatra; gofri;

gyorsrizs; gyömbér (fűszer); gyömbérkenyér, mézeskalács; gyömbérpaszta (ízesítőszer); gyümölcsös édességek;

gyümölcsös sütemények/torták; gyümölcsös zseléscukor (édességek); gyümölcsszószok; hajdinaliszt

(élelmiszerekhez); halva (édességféle); hántolt árpa; harissá (ízesítő); hot dogok (szendvicsek); húslé, mártás,

szaft; húsos piték; húspuhító szerek, háztartási használatra; ízesítők italokhoz (kivéve illóolajok); ízesítőszerek

süteményekhez (kivéve illóolajok); jeges tea; jégkása édes vörösbabbal; jégkockák; jégkrém nyalókák, fagylalt

nyalókák, pálcikás jégkrémek; jég, természetes vagy mesterséges; jiaozi (töltött tésztagombócok); kakaó;
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kakaóalapú italok; kakaóitalok tejjel; kamilla-alapú italok; kandiscukor (1); kandiscukor (2); kapribogyók;

karamellák (cukorkák); karamellkrém (karamellizált tejkrém); kávé; kávé alapú italok; kávéaromák;

kávékapszulák; kávé, pörköletlen; kávé tejjel; kekszek, rágcsálnivalók; kenyér; kenyér kovász nélkül, macesz;

kerti gyógynövények, tartósított (ízesítőszerek); ketchup (szósz); kétszersültek; kimcshi-palacsinta (erjesztett

zöldséges palacsinta); kókuszos macaronok; konyhasó; kovász; kötőanyagok fagylaltokhoz, jégkrémekhez;

kötőanyagok kolbászhoz; kristályosított kandiscukor, krumplialapú lepénykenyerek; kruton (pirított

zsemlekocka); kukoricadara (1); kukoricadara (2); kukorica, darált; kukoricaliszt; kukoricapehely; kukorica, sült;

kurkuma; kuszkusz (búzadara); laksa; leheletfrissítő mentabonbonok; leheletfrissítő rágógumi; lenmag étkezési

célokra (ízesítés); lepények; liszt; lisztalapú gombócok; lisztből készült tészták; macaron (mandulás

cukrászsütemény); magas protein tartalmú gabonaszeletek; majonéz; makaróni; malátacukor, maltóz; maláta

emberi fogyasztásra (1); maláta emberi fogyasztásra (2); mandulás édességek; marcipán; marcipán massza;

marinádok (fűszeres pácok); méhpempő; menta cukrászati használatra; mentolos cukorkák; metélttészta-alapú

készételek; metélt tészta, nudli, galuska; méz; moszat tea; mustár; mustárliszt; müzli; narancsvirágvíz ízesítési

célokra; növényi készítmények pótkávéként való használatra; nugát; nyers tészták; onigiri (rizsgolyók);

palacsinták; pálmacukor; panírkeverékek; paradicsomszósz; pasztillák, szögletes cukorkák (édességek);

pattogatott kukorica; pelmenyi (orosz, hússal töltött gombóc); pesto (szósz); petits fours (sütemény); piccalilli

(zöldséges, fűszeres szósz); pizza; pótkávé; pralinék; profiterol; propolisz; pudingok (1); pudingok (2); quiche

(tésztában sült sós sodó); rágógumi; ramen (japán tésztaalapú étel); ravioli; rizs; rizs alapú rágcsálnivalók; rizspép

étkezési célokra; rizspuding; rizs rágcsálnivalók; rizssütemény; sáfrány (ételízesítő); sajtburgerek (szendvicsek);

salátaöntetek; snack ételek (gabona alapú -); soba tészta (japán hajdinametélt, nyers); só élelmiszerek

tartósítására; sós palacsinták; sós palacsintakeverékek; spagetti; sűrítőszerek főzéshez; süteményekhez való

tészta; süteményporok; süteménytészta (1); süteménytészta (2); süteménytészta (3); süteménytészta (4);

süteménytészta (5); sütőpor; sütőszóda (szódabikarbóna sütési célokra); szágó; szegfűbors; szegfűszeg (fűszer);

szendvicsek; szerecsendió; szezámmagok (fűszerek); szirupok és melasz (1); szirupok és melasz (2); szójabab

krém (ételízesítő); szójaliszt; szójaszósz; szószok (ízesítőszerek, fűszeres mártások); szörbetek (fagylaltok); szusi;

tabulé(arab saláta); taco; tamarind (ízesítő); tápióka; tápiókaliszt; tavaszi tekercs; tea; tea alapú italok; tea alapú

italok tejjel; teahelyettesítőként használt virágok vagy levelek; teák (nem gyógyászati használatra); tejszínhabot

keményítő termékek; tengeri algába csavart, előkészített rizs; tengervíz főzéshez; természetes édesítőszerek;

tésztában sült pástétom; tésztaöntetek; tortilla; tükörmáz (tükörglazúr); udon (japán metélt); vajas kekszek

(Petit-beurre); vanília (ízesítőszer); vanillin (vaníliapótló); vörösáfonyaszósz (ízesítők/fűszerek); zab alapú ételek;

 zabdara (1); zabdara (2); zabdara (3); zabdara (4); zellersó; zsemlék; zsemlemorzsa.

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

 ( 210 ) M 21 03066

 ( 220 ) 2021.08.19.

 ( 731 )  Godó Fanni, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek, oktatás biztosítása; oktatási

információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; szakmai átképzés; személyes oktatófórumok rendezése és

levezetése; személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása;

egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; know-how átadása (képzés); konferenciák szervezése és

 lebonyolítása; mentorálás; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].

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

vagy állatok részére; mezőgazdasági, vízgazdálkodási, kertészeti és erdőgazdasági szolgáltatások; aromaterápiás

szolgáltatások; diétás és táplálkozási tanácsadás; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; fodrászat;
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gyantás szőrtelenítés; manikűr; masszázs; sminkesek, sminkmesterek szolgáltatásai; szépségszalonok; szolárium

 szolgáltatások; terápiás szolgáltatások.

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

 stílustanácsadás; ruházat kölcsönzése.

 ( 210 ) M 21 03075

 ( 220 ) 2021.08.23.

 ( 731 )  Bio-Nat Kft., Perkáta (HU)

 ( 740 )  Dr. Kovács Béla Sándor, Székesfehérvár

 ( 541 ) MV-Supary

 ( 511 ) 1    Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan

műgyanták, műanyagok; tűzoltó és tűzmegelőző keverékek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló

készítmények; anyagok állatbőrök cserzéséhez; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok; gittek és egyéb töltőpépek;

 komposzt, trágyák, műtrágyák; biológiai készítmények ipari és tudományos felhasználásra.

 ( 210 ) M 21 03076

 ( 220 ) 2021.08.23.

 ( 731 )  ConsTech Global Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. F. Fekete Zoltán, Szeged

 ( 541 ) ConsTech

 ( 511 )   37    Építőipari szolgáltatások; 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.

 ( 210 ) M 21 03080

 ( 220 ) 2021.08.23.

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

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

 ( 541 ) OMYPREX

 ( 511 )  5    Gyógyszerek humángyógyászati használatra; gyógyszervegyészeti készítmények.

 ( 210 ) M 21 03085

 ( 220 ) 2021.08.24.

 ( 731 )  ADAMANT LIFE Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Szeged (HU)

 ( 740 )  NAGY ÜGYVÉDI IRODA, Szeged

  

( 546 )

 ( 511 )  44    Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

 vagy állatok részére; mezőgazdasági, vízgazdálkodási, kertészeti és erdőgazdasági szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 03111

 ( 220 ) 2021.08.26.

 ( 731 )  Nemzetközi Beruházási Bank, Budapest (HU)

 ( 740 )  Vámosi-Nagy Ernst & Young Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Lánchíd Palace

 ( 511 )  16    Nyomtatványok; nyomtatott publikációk; magazinok, revük [időszaki lapok]; poszterek; könyvek; újságok;
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könyvecskék, brosúrák; szórólapok; noteszok; naptárak; scrapbook [családi albumok]; formanyomtatványok,

 űrlapok; hírlevelek; katalógusok; prospektusok; nyomtatott jelentések.

 35    Hirdetési- és reklámszolgáltatások; üzleti menedzsment; üzleti adminisztráció; időpont-emlékeztető

szolgáltatások [iroda funkciók]; időpont-ütemezési szolgáltatások [iroda funkciók]; üzleti vizsgálatok, kutatások;

üzleti értékelések; piackutatás; kereskedelmi értékesítéssel kapcsolatos információk nyújtása; üzleti statisztikai

információk szolgáltatása; üzleti információ; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzleti tanácsadás;

 kommunikáció átírása [irodai funkciók].

 36    Balesetbiztosítás; szálláshelyek bérbeadása [apartmanok]; pénzügyi elemzések; bérházak kezelése; garancia

szolgáltatások; bankügyletek lebonyolítása; alkuszi/ügynöki tevékenység; kibocsátáskereskedelemmel foglalkozó

ügynöki tevékenység; tőkebefektetés, tőkeberuházás; jótékonysági célú gyűjtések; csekk ellenőrzés;

elszámolóházak; hitelügynökségek, hitelirodák; hitelkártya és bankkártya szolgáltatások; vámügynöki pénzügyi

szolgáltatások; valutakereskedelem és pénzváltási szolgáltatások; faktorálás; vagyonkezelés; pénzügyi

tanácsadás; pénzügyi értékbecslés [biztosítás, bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi menedzsment; pénzügyi

szponzorálás, támogatás; finanszírozási szolgáltatások; tűzkár elleni biztosítás; költségvetési értékelés;

elektronikus tőkeátutalás; garanciák; betegségbiztosítás; hitelbérlet; online banki szolgáltatások; ingatlanügynöki

tevékenység; részletfizetési hitelnyújtás; biztosításközvetítés; biztosítási tanácsadás; biztosítási információs

szolgáltatás; értékutalványok kibocsátása; utazási csekkek kibocsátása; mezőgazdasági ingatlanok bérlése;

ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; zálogház szolgáltatások; életbiztosítás; kölcsön [finanszírozás];

hajókárbiztosítás; jelzálogbank; gyűjtések szervezése; gondoskodási alap szolgáltatások; ingatlanügynökségek;

ingatlanok értékbecslése; ingatlanközvetítés; ingatlantulajdon-kezelés; lakbér beszedés; irodahelyiségek

bérbeadása; lakások bérbeadása; takarékpénztár szolgáltatások; tőzsdeügynöki tevékenység; tőzsdei

 árfolyamjegyzés; adóbecslések; ingatlanügyletek; felszámolási szolgáltatások, pénzügyi.

 41    Akadémiák [oktatás]; szórakoztatás; konferenciák szervezése és lebonyolítása; szemináriumok szervezése és

lebonyolítása; oktatás biztosítása; szórakoztatási szolgáltatások; táboroztatás; élő előadások bemutatása; kulturális

 vagy oktatási célú kiállítások szervezése; sportversenyek rendezése; partik tervezése [szórakoztatás].

 42    Számítógép-programozás; szoftvertervezés; szoftverek frissítése; számítógépes rendszerelemzés;

számítógépes rendszerek tervezése; építési tervkészítés; fizikai adatok vagy dokumentumok átalakítása

elektronikus médiába; számítógépes programok másolása; mérnöki munkák, szolgáltatások;

környezetvédelemmel kapcsolatos kutatás; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; műszaki tervtanulmányok

 készítése; műszaki kutatás.

 43    Vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; üzleti célú

 étkeztetési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 03113

 ( 220 ) 2021.08.26.

 ( 731 )  Nemzetközi Beruházási Bank, Budapest (HU)

 ( 740 )  Vámosi-Nagy Ernst & Young Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Lánchíd Palota

 ( 511 )  16    Nyomtatványok; nyomtatott publikációk; magazinok, revük [időszaki lapok]; poszterek; könyvek; újságok;

könyvecskék, brosúrák; szórólapok; noteszok; naptárak; scrapbook [családi albumok]; formanyomtatványok,

 űrlapok; hírlevelek; katalógusok; prospektusok; nyomtatott jelentések.

 35    Hirdetési- és reklámszolgáltatások; üzleti menedzsment; üzleti adminisztráció; időpont-emlékeztető

szolgáltatások [iroda funkciók]; időpont-ütemezési szolgáltatások [iroda funkciók]; üzleti vizsgálatok, kutatások;

üzleti értékelések; piackutatás; kereskedelmi értékesítéssel kapcsolatos információk nyújtása; üzleti statisztikai

információk szolgáltatása; üzleti információ; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzleti tanácsadás;

 kommunikáció átírása [irodai funkciók].

 36    Balesetbiztosítás; szálláshelyek bérbeadása [apartmanok]; pénzügyi elemzések; bérházak kezelése; garancia

szolgáltatások; bankügyletek lebonyolítása; alkuszi/ügynöki tevékenység; kibocsátáskereskedelemmel foglalkozó
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ügynöki tevékenység; tőkebefektetés, tőkeberuházás; jótékonysági célú gyűjtések; csekk ellenőrzés;

elszámolóházak; hitelügynökségek, hitelirodák; hitelkártya és bankkártya szolgáltatások; vámügynöki pénzügyi

szolgáltatások; valutakereskedelem és pénzváltási szolgáltatások; faktorálás; vagyonkezelés; pénzügyi

tanácsadás; pénzügyi értékbecslés [biztosítás, bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi menedzsment; pénzügyi

szponzorálás, támogatás; finanszírozási szolgáltatások; tűzkár elleni biztosítás; költségvetési értékelés;

elektronikus tőkeátutalás; garanciák; betegségbiztosítás; hitelbérlet; online banki szolgáltatások; ingatlanügynöki

tevékenység; részletfizetési hitelnyújtás; biztosításközvetítés; biztosítási tanácsadás; biztosítási információs

szolgáltatás; értékutalványok kibocsátása; utazási csekkek kibocsátása; mezőgazdasági ingatlanok bérlése;

ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; zálogház szolgáltatások; életbiztosítás; kölcsön [finanszírozás];

hajókárbiztosítás; jelzálogbank; gyűjtések szervezése; gondoskodási alap szolgáltatások; ingatlanügynökségek;

ingatlanok értékbecslése; ingatlanközvetítés; ingatlantulajdon-kezelés; lakbér beszedés; irodahelyiségek

bérbeadása; lakások bérbeadása; takarékpénztár szolgáltatások; tőzsdeügynöki tevékenység; tőzsdei

 árfolyamjegyzés; adóbecslések; ingatlanügyletek; felszámolási szolgáltatások, pénzügyi.

 41    Akadémiák [oktatás]; szórakoztatás; konferenciák szervezése és lebonyolítása; szemináriumok szervezése és

lebonyolítása; oktatás biztosítása; szórakoztatási szolgáltatások; táboroztatás; élő előadások bemutatása; kulturális

 vagy oktatási célú kiállítások szervezése; sportversenyek rendezése; partik tervezése [szórakoztatás].

 42    Számítógép-programozás; szoftvertervezés; szoftverek frissítése; számítógépes rendszerelemzés;

számítógépes rendszerek tervezése; építési tervkészítés; fizikai adatok vagy dokumentumok átalakítása

elektronikus médiába; számítógépes programok másolása; mérnöki munkák, szolgáltatások;

környezetvédelemmel kapcsolatos kutatás; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; műszaki tervtanulmányok

 készítése; műszaki kutatás.

 43    Vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; üzleti célú

 étkeztetési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 03179

 ( 220 ) 2021.09.03.

 ( 731 )  Cleanne Holding Kft., Budapest, XIII. (HU)

  

( 546 )

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

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és

 csiszolószerek.

 ( 210 ) M 21 03247

 ( 220 ) 2021.09.09.

 ( 731 )  DREAMCINEMA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Karika Márton Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  37    Elektromos berendezések üzembe helyezése és javítása; elhasznált vagy tönkrement gépek felújítása; gépek

 üzembe helyezése, karbantartása és javítása; számítógépes hardverek [üzembe helyezés, karbantartás és javítás].

 ( 210 ) M 21 03257

 ( 220 ) 2021.09.10.

 ( 731 )  BGB Interherb Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) DIATON

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati
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használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; fertőtlenítőszerek; vitaminkészítmények; a szervezetet

nélkülözhetetlen vitaminokkal és nyomelemekkel tápláló készítmények; ásványi étrend-kiegészítők; étrend- és

táplálékkiegészítők; multivitaminok; nyomelemekből álló étrend- és táplálékkiegészítők; növényi kiegészítők;

 táplálékkiegészítők; gyógyhatású teák; gyógyhatású teák, főzetek.

 29    Zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; étkezési olajok és zsírok; levesporok; milk shake-ek [tejturmixok];

 növényi tejpótlók; tejhelyettesítők; tejes italok, főként tejet tartalmazó; tejalapú italok.

 30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; fagylalt, szorbetek és más ehető jégkrémek; só, ízesítők, fűszerek,

tartósított fűszernövények; nem gyógyhatású teakivonatok; nem gyógyászati használatra szánt gyógynövény teák;

 tea; tea alapú italok; teák; teakeverékek; teakivonat.

 ( 210 ) M 21 03291

 ( 220 ) 2021.09.16.

 ( 731 )  Urbantsek-Mayer Fanni Julianna, Gyömrő (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Testápolási cikkek; testápolási és szépségápolási készítmények; bőr-, szem- és körömápoló készítmények;

 nem gyógyhatású masszázskrémek; illóolaj keverékek.

 5    Gyógyászati termékek; sportkrémek; egészségügyi készítmények; higiéniás készítmények.

 44    Emberi egészségügyi szolgáltatások; masszázs szolgáltatás; kozmetikai szolgáltatás; aromaterápiás

 szolgáltatás; reflexológiai szolgálatás.

 ( 210 ) M 21 03292

 ( 220 ) 2021.09.16.

 ( 731 )  Eurolares Kft., Baja (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Épületgépészeti kivitelezés; építés controlling- kivitelezés-felügyelet; napenergiás hőtermelő berendezések

 üzembe helyezése és karbantartása.

 ( 210 ) M 21 03318

 ( 220 ) 2021.09.20.

 ( 731 )  Jámbor Ottilia Szilvia, Szeged (HU)

 ( 740 )  Munz és Társai Ügyvédi Iroda, Szeged

 ( 541 ) HomeoMedHealth

 ( 511 )  5    Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.

  44    Orvosi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 03413

 ( 220 ) 2021.09.29.

 ( 731 )  Next Movement Solution Betéti Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bacsek György, Budapest

 ( 541 ) Mucho Libre

 ( 511 )  43    Bisztró [büfé] szolgáltatások; alkoholos italok felszolgálása; bár- és éttermi szolgáltatások; bár
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szolgáltatások; büfészolgáltatások koktélbárok számára; elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások; elvitelre

árusító éttermek; elvitelre árusított ételek szolgáltatása; elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos

szolgáltatások; étel előkészítés; étel- és italkészítés; étel- és italkészítési szolgáltatások; étel- és italszolgáltatás

mobil teherautóból; 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

felszolgálása fánkboltokban; ételek és italok biztosítása 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; étkezdei, menzai szolgáltatások; éttermek

[szolgáltatások]; éttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások, beleértve az engedéllyel rendelkező bár

létesítményeket, szolgáltatásokat; éttermi szolgáltatások étel elvitelre árusításához; gyorséttermek, snack bárok;

gyorséttermi szolgáltatások; italszolgáltatás biztosítása; juice bár szolgáltatásai; kantinok, büfék, étkezdék;

kávéházi szolgáltatás; kávézói szolgáltatások; klub szolgáltatások étel és ital biztosítására; koktélbárok

szolgáltatásai; magán vacsoraklub szolgáltatások; mobil éttermi szolgáltatások; night club szolgáltatások

[ételszolgáltatás]; önkiszolgáló éttermek; pultosszolgáltatások; snack-szolgáltatások; sörkert szolgáltatások;

szolgáltatások ételek biztosításához; szolgáltatások italok biztosításához; tapas bárok; vállalati vendéglátás (étel

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

 ( 210 ) M 21 03420

 ( 220 ) 2021.09.29.

 ( 731 )  Dry Beta Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Hevér Judit, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Hétvégi hazákkal, nyaralókkal kapcsolatos ingatlanügyletek; hétvégi hazák, nyaralók ingatlanközvetítése.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 21 03423

 ( 220 ) 2021.09.29.

 ( 731 )  Vigh Levente, Budapest (HU)

 ( 541 ) yes.pharma SZÍV+SLIM

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

 ( 210 ) M 21 03476

 ( 220 ) 2021.10.05.

 ( 731 )  Tebögréd Webáruház Kft., Csorvás (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Online rendelési szolgáltatások; webshopon keresztül történő egyedi bögrék értékesítése; reklámanyagok
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 online terjesztése; reklámozás; marketing.

 ( 210 ) M 21 03595

 ( 220 ) 2021.10.18.

 ( 731 )  Rácz Zsolt, Budapest (HU)

 ( 541 ) RENSIX

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

 ( 210 ) M 21 03596

 ( 220 ) 2021.10.18.

 ( 731 )  SáGa Foods Zrt., Sárvár (HU)

 ( 740 )  FÖLDES Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 541 ) FRISLI

 ( 511 )   29    Hús, baromfi.

 ( 210 ) M 21 03597

 ( 220 ) 2021.10.19.

 ( 731 )  Photon Technologies Korlátolt Felelősségű Társaság, Siófok (HU)

 ( 740 )  Dr. Tanács Ügyvédi Iroda, Szeged

  
( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámfilmek készítése.

 41    Filmek feliratozása; filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a reklámfilmek

 kivételével; videorögzítés; fényképészet.

 ( 210 ) M 21 03599

 ( 220 ) 2021.10.19.

 ( 731 )  Nógrád Megyei Szakképzési Centrum, Salgótarján (HU)

 ( 740 )  Király György, Budapest

  

( 546 )

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

szervezése és lebonyolítása; kollokviumok szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 tesztek szervezése.

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

 ( 210 ) M 21 03600

 ( 220 ) 2021.10.19.

 ( 731 )  Pasztula Ferenc, Wiesbaden (DE)
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 ( 740 )  Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  14    Karperecek és karkötők; fityegők, díszek kulcskarikákhoz; kulcskarikák [apró díszekkel, fityegőkkel];

 műanyag karkötők ékszerek formájában.

  26    Díszjelvények, kitűzők.

 ( 210 ) M 21 03610

 ( 220 ) 2021.10.20.

 ( 731 )  Design Terminál Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Tatabánya (HU)

 ( 740 )  Dr. Ambrus Réka, Budapest

 ( 541 ) Space Terminal

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

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

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

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és

 fejlesztés.

 ( 210 ) M 21 03620

 ( 220 ) 2021.10.21.

 ( 731 )  Merkbau Zrt., Kiskunhalas (HU)

 ( 740 )  dr. Sili Dóra, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  19    Nem fém anyagok építéshez és építkezéshez; merev csövek, nem fémből, építéshez; könnyűszerkezetes

(CLT) faházak építése, kivitelezése, aszfalt, szurok, kátrány és bitumen; hordozható épületek, nem fémből,

ablaküveg, ajtók, állványzat, beton, bevonatok [építőanyagok], bitumen építési anyagok, burkolatok, nem fémből,

építési célokra, cement, csövek nem fémből, szellőztető és légkondicionáló berendezésekhez, deszkák fából,

építéshez, díszlécek párkányokhoz, nem fémből, építési célokra, dúcok, támfák, nem fémből, előregyártott

emelvények, nem fémből, építőelemek (nem fémből) lapok formájában, építőkövek, épületek, nem fémből,

épületpanelok, nem fémből, esővízcsatornák, nem fémből, építési célokra, faanyag, fűrészáru, farostlemezek

építéshez, furnérlemez, gerendák, tartóoszlopok, nem fémből, gipsz, habarcs építési célokra, járólapok, nem fém,

kandallóburkolatok nem fémből, kátrány, kavics, murva, sóder, kémények, nem fémből, keretek (nem fémből)

üvegezett ablakokhoz, kerítések, nem fémből, készházak, kő, kötőanyagok kövekhez, lécek, nem fémből, lépcsők,

nem fémből, márvány, megmunkált fa, mész, mészkő, mobil épületek, nem fémből, műanyagsínek

[építőanyagok], műkő, nád, építési célra, nem fémből készült falborítások építéshez, nem fém építőanyagok, nem

fém konzolok építőipari célra, padlóburkolatok [fából], padlók, nem fémből, parketták, redőnyök, nem fémből,

szerkezetek, vázak épületekhez, nem fémből, szigetelőpapír [építkezéshez], téglák, terméskő, terrakotta,

tetőcserepek, tetőfedő anyagok, nem fémből, vízvezetékek, nem fémből, zsaluk, spaletták, nem fémből,

 zsindelyek.

 35    Reklámozás; üzleti menedzsment, építőanyag kereskedelem, szerszám-és szerszámgép kereskedelem,
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kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás], kereskedelmi közvetítői

szolgáltatások, kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások, kereskedelmi vásárok rendezése, online kereskedelem,

piackutatás, üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül, üzleti tájékoztatás, információnyújtás, vásárlási

 megrendelések ügyintézése.

 37    Építőipari szolgáltatások; üzembehelyezési és javítási szolgáltatások; építőipari generálkivitelezés,

ácsmunkák, állványozás, aszfaltozás, csővezetékek építése és karbantartása, daruk [építőipari gépek] kölcsönzése,

elektromos berendezések üzembe helyezése és javítása, építés, építési tanácsadó szolgáltatások, építkezések

felügyelete [irányítás], építkezéshez kapcsolódó konzultáció, építőipari felszerelések kölcsönzése, épületbontás,

épületszigetelés, épülettömítés, exkavátorok [kotrógépek] kölcsönzése, fűtőberendezések üzembe helyezése és

javítása, gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása, kábelfektetési szolgáltatások, kemencék, kazánok

üzembe helyezése és javítása, kőműves munkák, kútfúrás, külső és belső festés, lakkozás, légkondicionáló

berendezések telepítése és javítása, nyílászárók beszerelése, szivattyújavítás, tapétázás, vakolás [vakolási

 munkák], villanyszerelők által nyújtott szolgáltatások, vízvezeték-szerelés.

 ( 210 ) M 21 03638

 ( 220 ) 2021.10.22.

 ( 731 )  Mastercard International Incorporated, Purchase, New York (US)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Tudományos, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, filmes, optikai, súlymérő, egyéb mérő-, jelző-, ellenőrző

(felügyeleti), életmentő és oktató készülékek és műszerek; elektromos energia vezetésére, kapcsolására,

átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések; hangok vagy

képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; CD-k

(kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; szerkezetek érmebedobással működő

készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések, számítógépek;

számítógépes szoftverek és számítógépes programok (letölthető/rögzített számítógépes szoftverek); operációs

rendszer programok számítógépekhez, rögzített; kifizetési, banki, hitelkártya-, betétikártya-, fizetőkártya-,

bankautomata-, tárolt érték-, elektronikus pénzátutalási, elektronikus fizetési, számlafizetési adatok elektronikus

feldolgozására és továbbítására vonatkozó, készpénz folyósítási, tranzakció hitelesítési, útvonal választási,

engedélyezési és elszámolási szolgáltatások megkönnyítésére és adminisztrálására, csalások felderítésére és

ellenőrzésére, katasztrófa utáni helyreállításra és titkosítási szolgáltatásokhoz használt számítógépes hardverek és

szoftverek (rögzített és/vagy letölthető); távközlési és elektromos készülékek és berendezések, amelyek adatok,

beleértve hang és képek felvételére, átvitelére és reprodukciójára szolgáló készülékek; könyvelőgépek; pénzügyi

számlák számítógépes világhálón keresztüli nyomon követésére, kezelésére és elemzésére szolgáló berendezés;

számítógépes hardverek és szoftverek, amelyek helyi és nagy távolságú számítógépes hálózatok fejlesztéséhez,

karbantartásához és használatához; memóriakártyák olvasására használt rendszerek, valamint memóriákban,

integrált áramköri memóriákban és bankkártya-memóriákban lévő adatok olvasására használt rendszerek;

letölthető elektronikus kiadványok, publikációk; nyomtató-berendezések, beleértve adatfeldolgozó rendszerek és

pénzügyi tranzakciós rendszerek nyomtató berendezéseit is; kódolók és dekódolók; modemek; vezeték nélküli

hálózatokon, globális számítógépes hálózatokon és/vagy mobil távközlési eszközökön keresztül, elektronikus

úton történő fizetési ügyletek elősegítéséhez való számítógépes hardverek és szoftverek; számítógépes hardverek

és kódoló szoftverek, kódolókulcsok, digitális igazolások, digitális aláírások, magánszemélyek, bankok és

pénzintézetek által használt bizalmas ügyfél információ tárolására, visszakeresésére és átvitelére szolgáló

szoftverek; rövid hatótávolságú kommunikációs (NFC) eszközök és rádiófrekvenciás azonosító (RFID) eszközök

azonosítását és hitelesítését elősegítő számítógépes szoftverek és hardverek; digitális pénztárcát tartalmazó

számítógépes hardverek és szoftverek, amelyek a vásárlók számlainformációit tárolják kiskereskedelmi kuponok,
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utalványok, utalványkódok és engedmények elérésével és hűségjutalmak és pénzügyi jutalmak megszerzésével

kapcsolatban, amelyek ezekre a számlákra jóvá írhatóak; letölthető számítógépes programok és

alkalmazásszoftverek olyan, digitális pénztárcát tartalmazó mobiltelefonokhoz és egyéb digitális eszközökhöz,

amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára ár-összehasonlító információk, termékismertetők, valamint

mások kiskereskedelmi weboldal linkjeinek, illetve kedvezményre vonatkozó információk elérését; szoftver

alkalmazások érintés nélküli fizetőterminálokkal kapcsolatos használatra, azzal a céllal, hogy lehetővé tegyék a

kereskedők számára, hogy fogadni tudják az érintés nélküli mobil kereskedelmi tranzakciókat, a hűség

igazolására szolgáló hitelesítési információk érintés nélküli bemutatását és a kuponok, engedmények,

kedvezmények, utalványok és különleges ajánlatok megváltását érintés nélkül; szoftveralkalmazás, amely

lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy kuponokat, engedményeket, kedvezményeket, utalványokat és

speciális ajánlatokat küldjenek közvetlenül a fogyasztók mobil távközlési eszközeire érintésmentes rövid

hatótávolságú kommunikációs (NFC) és rádiófrekvenciás azonosító (RFID) kommunikáció által;

szoftveralkalmazás, amely lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy kis posztereket helyezzenek el

kiskereskedelmi és nagykereskedelmi üzlethelyiségekben, amelyeket a vásárlók leolvashatnak a mobil távközlési

eszközeikkel, így kuponokhoz, engedményekhez, kedvezményekhez, utalványokhoz és speciális ajánlatokhoz

juthatnak hozzá érintésmentes rövid hatótávolságú kommunikációs (NFC) és rádiófrekvenciás azonosító

(RFID)kommunikáció által; mobiltelefonokban és érintésmentes rövid hatótávolságú kommunikációs (NFC) és

rádiófrekvenciás azonosító (RFID) eszközökben használatos integrált áramköri chipek; mágnesesen kódolt

kártyák és integrált áramköri chipet tartalmazó kártyák (smart kártyák); biztonsági kódolt kártyák; biztonsági

tulajdonságokkal ellátott kódolt kártyák hitelesítési célokra; biztonsági tulajdonságokkal kódolt kártyák

azonosítási célokra; hologramos impregnált kártyák (kódolt); vevőkártyák, bankkártyák, hitelkártyák, betéti

kártyák, chipkártyák, tárolt értéket hordozó kártyák, elektronikus adathordozó kártyák, fizetőkártyák és

fizetőkártyák, mind kódolva; bankkártyák, melyek mágnesesen kódolt bankkártyák és banki kártyák, amelyek

mágneses memóriákat és integrált áramköri memóriákat használnak; fizetőkártya-olvasók; mágnesesen kódolt

kártyához való kártyaolvasók, elektronikus adathordozó kártyához való kártyaolvasók, elektronikus titkosító

egységek, számítógépes hardverek, számítógépes terminálok, számítógépes szoftverek pénzügyi

szolgáltatásokban, banki és távközlési ágazatokban történő használatra; számítógépes szoftverek, melyek lehetővé

teszik chipkártyák kapcsolatát terminálokkal és olvasókkal; telefonokba és egyéb kommunikációs eszközökbe

ágyazott számítógépes chipek; távközlési felszerelés; eladási tranzakciós pontok termináljai és számítógépes

szoftverek ügyleti, azonosító és pénzügyi információk átvitelére, megjelenítéséreés tárolására, pénzügyi

szolgáltatásokban, bankügyletekben és távközlési iparban történő felhasználásra; rádiófrekvenciát felismerő

eszközök [válaszjeladók]; elektronikus ellenőrző készülék vásárlói kártyák, bankkártyák, hitelkártyák, betétes

kártyák és fizetőeszköz kártyák jogosultságának ellenőrzéséhez; bankjegykiadó automaták [ATM]; számítógép

perifériák és elektronikai cikkek, amik számológépek, elektronikus szervezők, elektronikus jegyzettömbök,

zsebnaptár, mobiltelefonok, mobiltelefon-kézibeszélők, tablet számítógépek, digitális olvasók és digitális

személyi asszisztensek (PDA-k) és riasztók; egérpadok; tűzoltó készülékek; a fent említett összes áru alkatrészei

 és szerelvényei.

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; pénzügyi tanácsadás; pénzügyi információs

szolgáltatások; pénzügyi szponzorálás, támogatás; pénzügyi szolgáltatások, banki, hitelkártya-szolgáltatások,

betétikártya-szolgáltatások, fizetőkártya szolgáltatások, tárolt értékkel rendelkező kártyákon keresztül kínált előre

fizetett kártyás szolgáltatások, elektronikus hitel és terhelési tranzakciók, számlafizetési és -bemutatási

szolgáltatások, készpénzfolyósítás, csekkellenőrzés, csekk készpénzre való beváltása, betét hozzáférési és

bankautomata-szolgáltatások; tranzakció engedélyezési és elszámolási szolgáltatások, tranzakció-egyeztetés,

készpénzkezelés, konszolidált pénzelszámolás, konszolidált jogvita-feldolgozás, pénzügyi információk adattár- és

ügyfélprofil-információs szolgáltatások vonatkozásában, valamint kapcsolódó váltási, átjáró (gateway),

elszámolási/egyeztetési, valamint alapmozgási szolgáltatások a fizetési kártyák területén, elektronikus fizetések

feldolgozása, fizetési tranzakciók hitelesítési és ellenőrzési szolgáltatásai, értékcsere szolgáltatások, biztonságos

elektronikus készpénzfizetési tranzakciók és elektronikus készpénzátutalás nyilvános számítógépes hálózatokon
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keresztül, az elektronikus kereskedelem megkönnyítése céljából; pénzügyi információk, hitel és betéti kártyákkal

kapcsolatos adatok és jelentések biztosítása, elektronikus pénzátutalási és valutaváltási szolgáltatások, pénzügyi

értékelési és kockázatkezelési szolgáltatások mások számára a vásárlói hitelek területén; pénzügyi információk

számítógépes világhálózaton keresztüli terjesztése, biztonságos számítógépes információs hálózati eszközök

segítségével számítógéppel szolgáltatott pénzügyi információk és az összes fent említett szolgáltatásra vonatkozó

tanácsadó szolgáltatások; mobil távközlési eszközökön keresztül biztosított kiskereskedelmi szolgáltatások

támogatására szolgáló pénzügyi szolgáltatások, vezeték nélküli eszközökön keresztüli fizetési szolgáltatások;

online módon, elektronikus hálózatokon keresztül biztosított kiskereskedelmi szolgáltatások támogatására

szolgáló pénzügyi szolgáltatások; pénzügyi elemzés és konzultációs szolgáltatások; bankügyletek és

hitelszolgáltatások; bankügyi, fizetési, hitel-, debit-, terhelési, pénzkifizetési, tárolt értékhez való hozzáférési

szolgáltatások; csekk ellenőrzés; pénzügyi tranzakciók feldolgozása mind online módon, számítógépes

adatbázison vagy távközlési eszközökön keresztül, mind a vásárlási ponton; kártyabirtokosok pénzügyi

tranzakcióihoz kapcsolódó feldolgozási szolgáltatások bankautomatákon keresztül; egyenlegrészletek, betétek és

kivétek közlése kártyatulajdonosok részére bankautomatákon keresztül; pénzügyi rendezés és pénzügyi

engedélyezési szolgáltatások pénzügyi fizetési ügyletek feldolgozásával kapcsolatban; utazásbiztosítási

szolgáltatások; utazási csekkek és utazási bonok kiadása és beváltása; fizetőazonosítási szolgáltatások; pénzügyi

információk hitelesítése; pénzügyi nyilvántartások karbantartása; távfizetési szolgáltatások; tárolt értéket hordozó

elektronikus pénztárcás szolgáltatások, elektronikus fizetési szolgáltatások és tranzakció-hitelesítési és

-kiegyenlítési szolgáltatások; rádiófrekvenciás azonosító eszközökkel (válaszjeladókkal) végrehajtott terhelési és

jóváírási szolgáltatások; terhelési és hitelszolgáltatások kommunikációs és távközlési eszközök útján; mobil

távközlési eszközökkel nyújtott pénzügyi szolgáltatások, ideértve vezeték nélküli eszközökön keresztüli kifizetési

szolgáltatások a kiskereskedelmi szolgáltatások támogatására; hitel- és terhelési tranzakciók feldolgozása

telefonon és távközlési kapcsolaton keresztül; elektronikusan digitalizált információt használó, online, hálózaton

keresztül vagy egyéb elektronikus eszközök segítségével nyújtott pénzügyi szolgáltatások kiskereskedelmi

szolgáltatások támogatására; értékváltási szolgáltatások, amelyek értékek biztonsági átváltása, beleértve az

elektronikus beváltást smart kártyákkal elérhető számítógépes hálózatokon át; webhelyen nyújtott számlafizetési

szolgáltatások; elektronikus banki szolgáltatások globális számítógépes hálózaton keresztül, elektronikus

mobilbanki szolgáltatások, elektronikus fizetési szolgáltatások, beleértve a számlafizetési adatok elektronikus

feldolgozását és továbbítását; pénzügyi bankelszámolási szolgáltatások, online banki szolgáltatások; pénzügyi

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

pénzügyi szolgáltatások, amelyek érintés nélküli mobil fizetés biztosítása kereskedőkön keresztül

kiskereskedelmi, online és nagykereskedelmi helyszíneken; pénzügyi szolgáltatások, amelyek számítási

felhő-alapú digitális pénztárca biztosítása, amely a vásárlók számlainformációit tárolja kiskereskedelmi kuponok,

utalványok, utalványkódok és engedmények elérésével és ezen számlákra jóváírható hűségjutalmak és pénzügyi

jutalmak megszerzésével kapcsolatban; ingatlantulajdonhoz kapcsolódó szolgáltatások; ingatlanok értékbecslése;

ingatlanbefektetések menedzsmentje; ingatlan befektetések; ingatlanbiztosítási szolgáltatások; biztosítások

ingatlantulajdonosok számára; tulajdonnal kapcsolatos biztosítások; ingatlanfinanszírozás; ingatlanügynöki

szolgáltatások, ingatlanközvetítés; ingatlanok értékbecslése; ingatlanügynökség; ingatlan adminisztráció;

ingatlanokkal kapcsolatos pénzügyek kezelése; ingatlanhitelek biztosítása; ingatlanfejlesztéssel kapcsolatos

finanszírozási szolgáltatások; ingatlanokkal kapcsolatos pénzügyi brókeri szolgáltatások; ingatlantulajdonnal és

épületekkel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; pénzügyi szolgáltatások ingatlanvásárláshoz; ingatlanfedezetre

kötött hitelmegállapodások ügyintézése; ingatlanok osztott tulajdonának ügyintézése; ingatlanvásárlással

kapcsolatos finanszírozások ügyintézése; segítségnyújtás ingatlanok és érdekeltségek megszerzéséhez;

tőkebefektetés ingatlanba; befektetési szolgáltatások kereskedelmi tulajdonnal kapcsolatban; tulajdonvásárlással

kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; tulajdoneladással kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; szabad tulajdon

pénzügyi értékelése; bérelt tulajdon, ingatlan pénzügyi értékelése; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos

ügyintézés; saját tulajdonú ingatlan lízingje; ingatlantulajdon-beli tranzakciókhoz kapcsolódó ingatlankezelési

szolgáltatások; vagyon értékbecslés; tulajdonportfólió menedzsment; vagyonkezelés, tulajdon menedzsment;
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tanácsadási szolgáltatások ingatlan-tulajdonjoggal kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások ingatlanbecsléssel

kapcsolatban; vállalati ingatlanhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; ingatlanhoz kapcsolódó

számítógépesített tájékoztatás; ingatlantanácsadás; ingatlantulajdonhoz kapcsolódó tájékoztatás; tulajdonipiachoz

kapcsolódó tájékoztatás; ingatlanszerzéshez kapcsolódó kutatási szolgáltatások; ingatlanválasztáshoz kapcsolódó

vizsgálati szolgáltatások; jelzálog finanszírozás és vagyonbiztosítás; konzultációs szolgáltatások a fizetési

megoldások, banki ügyletek, hitelkártya, betéti kártya és fizetési kártya vonatkozásában; összes fent említett

 szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás.

 ( 210 ) M 21 03639

 ( 220 ) 2021.10.22.

 ( 731 )  BASF Agro B.V., Arnhem (NL), Zweigniederlassung Freienbach, Pfäffikon SZ (CH)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ALIOS

 ( 511 ) 1    Mezőgazdaságban, kertészetben és erdészetben használt vegyi anyagok, növényerősítő készítmények, a

növények stresszkezelését szolgáló kémiai vagy biológiai készítmények, növénynövekedést szabályozó

készítmények, vetőmagok kezelésére szolgáló kémiai készítmények; vetőmagok génjei a mezőgazdasági

 termeléshez.

5    Kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; rovarirtó szerek, inszekticidek; gombaölő szerek,

 fungicidek; gyomirtók; növényvédőszerek.

  31    Mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti termékek; vetőmagok; magvak és növények vegetatív részei.

 ( 210 ) M 21 03730

 ( 220 ) 2021.11.03.

 ( 731 )  DiabTrend AI Analytics Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 541 ) DiabTrend

 ( 511 ) 9    Gépi tanulási szoftverek egészségügyi ellátáshoz; mesterséges intelligencia és gépi tanulási szoftverek;

mesterségesintelligencia-szoftverek egészségügyi ellátáshoz; virtuális asszisztens szoftverek; applikációs

szoftver; elektronikus játékszoftver; interaktív számítógépes szoftverek; interaktív szoftverek; internetről

letölthető szoftverek; internetről letöltött számítógépes szoftverek; kódolt programok; letölthető szoftverek;

mesterségesintelligencia-szoftverek elemzéshez; mobil szoftverek; mobiltelefon-szoftverek; programok

okostelefonokhoz; számítástechnikai szoftverek mobiltelefonokhoz; számítógépes játékprogramok; számítógépes

 programok [letölthető szoftverek].

 42    Honlapok fejlesztése, tervezése és frissítése; interaktív multimédiás szoftver fejlesztése; játékok tervezése;

adatraktározás; alkalmazás-szolgáltatás; a felhasználók számára saját tartalmaik és képeik online megjelentetését

és megosztását lehetővé tevő interaktív hosztolási szolgáltatások; fájlok és dokumentumok elektronikus tárolása;

felhőalapú számítástechnika; fényképek elektronikus tárolása; gépi tanulásra, mély tanulásra és mély idegi

hálózatokhoz való szoftvereket tartalmazó szoftver mint szolgáltatás [saas] szolgáltatások; gépi tanulásra szolgáló

szoftvert tartalmazó szoftver mint szolgáltatás [saas]; információk és adatok időszakos elektronikus tárolása;

internetes kommunikációs felületek hosztolása; internetes oldalak szolgáltatása; internetes tárhely szolgáltatás

digitális tartalom számára; képek elektronikus tárolása; magán felhőalapú tárhely-szolgáltatások; mély tanulásra

 szolgáló szoftvert tartalmazó szoftver mint szolgáltatás [saas]; mobil weboldalak hosztolása.

 ( 210 ) M 21 03742

 ( 220 ) 2021.11.08.

 ( 731 )  Huang Biao, Budapest (HU)

 ( 740 )  Wang Bao Long, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   16    Papírzacskó.

  18    Abrakos tarisznya; bevásárló háló; bevásárló táskák; táskaakasztó nem fémből.

 35    Reklámozás; papírzacskóval kapcsolatos kereskedelmi tevékenység; abrakos tarisznyával kapcsolatos

 kereskedelmi tevékenység; bevásárló hálóval kapcsolatos kereskedelmi tevékenység.

 ( 210 ) M 21 03765

 ( 220 ) 2021.11.09.

 ( 731 )  Atenor Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Orbán Miklós Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Lake11

 ( 511 )  36    Ingatlanvagyon-kezelés; ingatlanvagyon tervezés; ingatlanügynöki tevékenység; ingatlantulajdon-kezelés;

ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlanprojektek finanszírozása; ingatlanfejlesztés finanszírozása;

ingatlanbefektetés tervezés; ingatlanügyletek; ingatlanügynökség; ingatlantanácsadás; ingatlanközvetítés;

ingatlanmenedzsment; ingatlanfinanszírozás; ingatlan befektetések; tőkebefektetés ingatlanba; ingatlanok

bérbeadása; ingatlanbefektetések menedzsmentje; ingatlanfelvásárlási szokások; ingatlanbefektetések kezelésével

kapcsolatos ingatlanszolgáltatások; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ingatlanügynökségi szolgáltatások;

kereskedelmi ingatlanokkal kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlantulajdonbeli tranzakciókhoz

kapcsolódó ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlannal kapcsolatos szolgáltatások; ingatlanprojektek pénzügyi

menedzsmentje; ingatlan- és vagyonkezelési szolgáltatások; ingatlanokhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások;

ingatlanokkal kapcsolatos pénzügyek kezelése; épületkomplexumokkal kapcsolatos ingatlankezelési

szolgáltatások; ingatlantulajdonhoz kapcsolódó pénzügyi szolgáltatások; ingatlanvásárlással kapcsolatos

finanszírozások ügyintézése; ingatlanprojektekkel kapcsolatos pénzügyi tervezés; ingatlanbefektetéssel

kapcsolatos pénzügyi szaktanácsadás; ingatlanhoz kapcsolódó befektetési tanácsadási szolgáltatások; vállalati

ingatlanhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; kereskedelmi ingatlanokkal foglalkozó ügynökségek

szolgáltatásai; irodai helyiségekkel kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; épületek adásvételével

kapcsolatos ingatlanügynökségi szolgáltatások; ingatlanprojektekkel kapcsolatos pénzügyi jelentések készítése;

ingatlan elhelyezéssel kapcsolatos szolgáltatások (pénzügyi szolgáltatások); ingatlanokkal kapcsolatos tervezési

szolgáltatások (pénzügyek rendezése); ingatlanprojektek finanszírozásával kapcsolatos pénzügyi jelentések

 elkészítése; ingatlantulajdonnal és épületekkel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások.

 37    Építkezés; ingatlanfejlesztés; ingatlanépítés (ingatlanvagyon építése); kereskedelmi ingatlanok építése;

 ingatlanfejlesztési szolgáltatások (építés); ingatlanprojektekhez kapcsolódó építkezésfelügyeleti szolgáltatások.

  42    Ingatlanokhoz kapcsolódó tervezési szolgáltatások; ingatlantervezéssel kapcsolatos beszámolók készítése.

 ( 210 ) M 21 03774

 ( 220 ) 2021.11.09.

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

 ( 740 )  Dr.Kőhidi Ákos, Győr
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( 546 )

 ( 511 )   32    Sörök; sörök és sörtermékek.

 35    Hirdetési- és reklám szolgáltatások; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói

 részére; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; sörök kis- és nagykereskedelme.

 ( 210 ) M 21 03775

 ( 220 ) 2021.11.09.

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

 ( 740 )  Dr.Kőhidi Ákos, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Desztillált röviditalok; szeszes italok.

 35    Hirdetési- és reklám szolgáltatások; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói

részére; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; szeszes italok kis- és

 nagykereskedelme.

 ( 210 ) M 21 03784

 ( 220 ) 2021.11.10.

 ( 731 )  Atenor Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Móricz Ildikó Ügyvédi Iroda, Pilisszántó

 Orbán Miklós Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Lake11 Home & Park

 ( 511 )  36    Ingatlanvagyon-kezelés; ingatlanvagyon tervezés; ingatlanügynöki tevékenység; ingatlantulajdon-kezelés;

ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlanprojektek finanszírozása; ingatlanfejlesztés finanszírozása;

ingatlanbefektetés tervezés; ingatlanügyletek; ingatlanügynökség; ingatlantanácsadás; ingatlanközvetítés;

ingatlanmenedzsment; ingatlanfinanszírozás; ingatlan befektetések; tőkebefektetés ingatlanba; ingatlanok

bérbeadása; ingatlanbefektetések menedzsmentje; ingatlanbefektetések kezelésével kapcsolatos

ingatlanszolgáltatások; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ingatlanügynökségi szolgáltatások; kereskedelmi

ingatlanokkal kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlantulajdonbeli tranzakciókhoz kapcsolódó

ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlannal kapcsolatos szolgáltatások; ingatlanprojektek pénzügyi

menedzsmentje; ingatlan- és vagyonkezelési szolgáltatások; ingatlanokhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások;

ingatlanokkal kapcsolatos pénzügyek kezelése; épületkomplexumokkal kapcsolatos ingatlankezelési

szolgáltatások; ingatlantulajdonhoz kapcsolódó pénzügyi szolgáltatások; ingatlanvásárlással kapcsolatos

finanszírozások ügyintézése; ingatlanprojektekkel kapcsolatos pénzügyi tervezés; ingatlanbefektetéssel

kapcsolatos pénzügyi szaktanácsadás; ingatlanhoz kapcsolódó befektetési tanácsadási szolgáltatások; vállalati

ingatlanhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; kereskedelmi ingatlanokkal foglalkozó ügynökségek

szolgáltatásai; irodai helyiségekkel kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; épületek adásvételével

kapcsolatos ingatlanügynökségi szolgáltatások; ingatlanprojektekkel kapcsolatos pénzügyi jelentések készítése;

ingatlan elhelyezéssel kapcsolatos szolgáltatások (pénzügyi szolgáltatások); ingatlanokkal kapcsolatos tervezési

szolgáltatások (pénzügyek rendezése); ingatlanprojektek finanszírozásával kapcsolatos pénzügyi jelentések
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 elkészítése; ingatlantulajdonnal és épületekkel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások.

 37    Építkezés; ingatlanépítés (ingatlanvagyon építése); kereskedelmi ingatlanok építése; ingatlanfejlesztési

 szolgáltatások (építés); ingatlanprojektekhez kapcsolódó építkezésfelügyeleti szolgáltatások.

  42    Ingatlanokhoz kapcsolódó tervezési szolgáltatások; ingatlantervezéssel kapcsolatos beszámolók készítése.

 ( 210 ) M 21 03790

 ( 220 ) 2021.11.10.

 ( 731 )  Atenor Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Orbán Miklós Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Tóparti otthonok Budára hangolva

 ( 511 )  36    Ingatlanvagyon-kezelés; ingatlanvagyon tervezés; ingatlanügynöki tevékenység; ingatlantulajdon-kezelés;

ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlanprojektek finanszírozása; ingatlanfejlesztés finanszírozása;

ingatlanbefektetés tervezés; ingatlanügyletek; ingatlanügynökség; ingatlantanácsadás; ingatlanközvetítés;

ingatlanmenedzsment; ingatlanfinanszírozás; ingatlan befektetések; tőkebefektetés ingatlanba; ingatlanok

bérbeadása; ingatlanbefektetések menedzsmentje; ingatlanfelvásárlási szokások; ingatlanbefektetések kezelésével

kapcsolatos ingatlanszolgáltatások; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ingatlanügynökségi szolgáltatások;

kereskedelmi ingatlanokkal kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlantulajdonbeli tranzakciókhoz

kapcsolódó ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlannal kapcsolatos szolgáltatások; ingatlanprojektek pénzügyi

menedzsmentje; ingatlan- és vagyonkezelési szolgáltatások; ingatlanokhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások;

ingatlanokkal kapcsolatos pénzügyek kezelése; épületkomplexumokkal kapcsolatos ingatlankezelési

szolgáltatások; ingatlantulajdonhoz kapcsolódó pénzügyi szolgáltatások; ingatlanvásárlással kapcsolatos

finanszírozások ügyintézése; ingatlanprojektekkel kapcsolatos pénzügyi tervezés; ingatlanbefektetéssel

kapcsolatos pénzügyi szaktanácsadás; ingatlanhoz kapcsolódó befektetési tanácsadási szolgáltatások; vállalati

ingatlanhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; kereskedelmi ingatlanokkal foglalkozó ügynökségek

szolgáltatásai; irodai helyiségekkel kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; épületek adásvételével

kapcsolatos ingatlanügynökségi szolgáltatások; ingatlanprojektekkel kapcsolatos pénzügyi jelentések készítése;

ingatlan elhelyezéssel kapcsolatos szolgáltatások (pénzügyi szolgáltatások); ingatlanokkal kapcsolatos tervezési

szolgáltatások (pénzügyek rendezése); ingatlanprojektek finanszírozásával kapcsolatos pénzügyi jelentések

 elkészítése; ingatlantulajdonnal és épületekkel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások.

 37    Építkezés; ingatlanfejlesztés; ingatlanépítés (ingatlanvagyon építése); kereskedelmi ingatlanok építése;

 ingatlanfejlesztési szolgáltatások (építés); ingatlanprojektekhez kapcsolódó építkezésfelügyeleti szolgáltatások.

  42    Ingatlanokhoz kapcsolódó tervezési szolgáltatások; ingatlantervezéssel kapcsolatos beszámolók készítése.

 ( 210 ) M 21 03807

 ( 220 ) 2021.11.11.

 ( 731 )  BÁV Aukciósház és Záloghitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Jakab Borbála, Budapest

 ( 541 ) A jó pénzügyi partner aranyat ér!

 ( 511 )   35    Ékszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

 36    Ékszerek értékbecslése; nemesfémek értékbecslése; nemesfémek biztonságos letétbe helyezése;

széfszolgáltatások; műtárgyak értékbecslése; zálogház szolgáltatások; zálog kölcsönzési szolgáltatások; régiségek

értékbecslése; régiségek értékbecslésével kapcsolatos tájékoztatás; drágakövek értékbecslése; drágakő és

féldrágakő értékbecslés; gyémántok, drágakövek és nemesfémek értékbecslése; pénzügyi közvetítői

szolgáltatások; megtakarítással kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; jelzáloghitelek és pénzügyi szolgáltatások;

 készpénzkifizetéssel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 03942

 ( 220 ) 2021.11.19.

 ( 731 )  KBR-IMMO Ingatlanhasznosító Kft, Budapest (HU)
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 ( 740 )  Kertész Éva Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Ingatlanügyletek.

 ( 210 ) M 21 03950

 ( 220 ) 2021.11.19.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 21 03951

 ( 220 ) 2021.11.19.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 21 03952

 ( 220 ) 2021.11.19.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 21 03953

 ( 220 ) 2021.11.19.

 ( 731 )  Erdősi György, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pajuf Tamara, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Csomagolásra szolgáló ragasztószalagok; kétoldalú ragasztószalag háztartási használatra; kétoldalú

ragasztószalagok papírárukhoz; öntapadós szalagok, ragasztószalagok irodai cikként való használatra; ragasztók

irodai és otthoni célokra; ragasztószalagok; ragasztószalagok irodai vagy háztartási célokra; ragasztószalagok

 papírárukhoz; ragasztószalagok papíripari termékekhez.

 ( 210 ) M 21 03954

 ( 220 ) 2021.11.22.

 ( 731 )  Jónás Gábor, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Smink; kozmetikai, szépségápolási készítmények.

 35    Kereskedelmi információk és tanácsadás biztosítása a fogyasztók részére a szépségápolási termékek

 területén; kozmetikai és szépségápolási termékekkel kapcsolatos online kiskereskedelmi bolti szolgáltatások.

  41    Kozmetikai, szépségápolási oktatás; szépségápolási képzés; szépségápolási, kozmetikai oktatás.
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 44    Sminkelési tanácsadás és annak alkalmazása; tanácsadási szolgáltatások a sminkelés területén; kozmetikával

 kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; kozmetikai tanácsadó szolgáltatás.

 ( 210 ) M 21 03959

 ( 220 ) 2021.11.22.

 ( 731 )  ZENTIVA, K.S., Praha 10 (CZ)

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

 ( 541 ) FENESA

 ( 511 )  5    Gyógyszerek, gyógyászati készítmények emberi felhasználásra.

 ( 210 ) M 21 03960

 ( 220 ) 2021.11.19.

 ( 731 )  Pro-Mot Hungária Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Balatonvilágos (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport és kulturális tevékenység.

  43    Vendéglátási(élelmezési) szolgáltatások, ideiglenes szállásadás.

 ( 210 ) M 21 03967

 ( 220 ) 2021.11.19.

 ( 731 )  Békés Város Önkormányzata, Békés (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Kézműves szappan; ajakír; kozmetikumok; gyógynövényes fúrdősó; étkezési só.

 4    Kézműves gyertyák; méhviasz.

  14    Ásványból, gyöngyből készült fülbevaló, karkötő, nyaklánc.

  18    Kézműves vászon táska.

 21    Kézműves fazekas termékek: edények, tányérok, használati és dísztárgyak; fából készült használati

 eszközök, dísztárgyak, háztartási eszközök.

  22    Vászon zacskók tároláshoz.

 29    Házi, kézműves hentesáru: kolbász, szalámi, füstölt sonka, szalonna, májas, hurka, kolbász, disznósajt,

tepertő; házi, kézműves tehén, bivaly, kecske, juh tejtermékek: sajt, túró, tejföl, tejszín, vaj, joghurt, kefir, tej;

hidegen sajtolt étkezési olaj: tökmag, napraforgó, repce, mogyoró; kistermelői lekvár, dzsem; kistermelői

 befőttek, savanyúság, konzervek; aszalt gyümölcskeverékek; háztáji gazdaságból származó nyers baromfitojás.

 30    Almaszósz ízesítők/fűszerek (kistermelői); liszt (búza, zab, tönkölybúza, rizs, kukorica); csokoládé

(kézműves csokoládé); ételízesítő fűszer (háztáji gazdaságból származó szárított zöldségekből készül); fűszerek,

ízesítő (háztáji gazdaságból származó szárított zöldségekből készül); fűszernövények (háztáji gazdaságból

származó szárított fűszerekből készül); gabonakészítmények (puffasztott búza, rizs); gyümölcsös édességek

(kézműves); karamellák cukorkák (kézműves); kekszek, rágcsálnivaló (kézműves); kenyér (kovászos és kovász

nélküli kézműves kenyér); kerti gyógynövények, tartósított ízesítőszerek (háztáji gazdaságból származó szárított

gyógynövényekből készül); lisztből készült tészták (fürjtojásból és tyúktojásból készült tészták); méhpempő;

 méz; paradicsomszósz (kistermelői); propolisz; rizs; tea (kistermelői); vajas kekszek (kistermelői).

  32    Kistermelői rostos ivólevek, házi szörpök, paradicsomlé, kézműves sör.
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  33    Szeszes italok; bor, égetett szeszek.

  35    Hagyományos népművészeti termékek kereskedelmi szolgáltatásai.

  40    Népművészeti hímzés; kézimunka.

 41    Kézművességgel, hagyományápolással, népművészettel kapcsolatos rendezvény szervezése, nevelés,

 szakmai képzés, oktatás.

  43    Hagyományos étkezéssel kapcsolatos szolgáltatások, falusi turizmus.

  44    Népi gyógyászattal kapcsolatos szolgáltatás.

 ( 210 ) M 21 03968

 ( 220 ) 2021.11.19.

 ( 731 )  Békés Város Önkormányzata, Békés (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Kézműves szappan; ajakír; kozmetikumok; gyógynövényes fürdősó.

 4    Kézműves gyertyák; méhviasz.

  14    Ásványból; gyöngyből készült fülbevaló; karkötő; nyaklánc.

  18    Kézműves vászon táska.

 21    Kézműves fazekas termékek: edények; tányérok; használati és dísztárgyak; fából készült használati

 eszközök; dísztárgyak; háztartási eszközök.

  22    Vászon zacskók tároláshoz.

 29    Házi, kézműves hentesáru: kolbász, szalámi, füstölt sonka, szalonna, májas, hurka, kolbász, disznósajt,

tepertő; házi, kézműves tehén, bivaly, kecske, juh tejtermékek: sajt, túró, tejföl, tejszín, vaj, joghurt, kefir, tej;

hidegen sajtolt étkezési olaj: tökmag, napraforgó, repce, mogyoró; kistermelői lekvár, dzsem; kistermelői

 befőttek, savanyúság, konzervek; aszalt gyümölcskeverékek; háztáji gazdaságból származó nyers baromfitojás.

 30    Almaszósz ízesítők/fűszerek (kistermelői); liszt (búza, zab, tönkölybúza, rizs, kukorica); csokoládé

(kézműves csokoládé); ételízesítő fűszer (háztáji gazdaságból származó szárított zöldségekből készül); fűszerek,

ízesítő (háztáji gazdaságból származó szárított zöldségekből készül); fűszernövények (háztáji gazdaságból

származó szárított fűszerekből készül); gabonakészítmények (puffasztott búza, rizs); gyümölcsös édességek

(kézműves); karamellák cukorkák (kézműves); kekszek, rágcsálnivaló (kézműves); kenyér (kovászos és kovász

nélküli kézműves kenyér); kerti gyógynövények, tartósított ízesítőszerek (háztáji gazdaságból származó szárított;

gyógynövényekből készül); lisztből készült tészták (fürjtojásból és tyúktojásból készült tészták); méhpempő;

 méz; paradicsomszósz (kistermelői); propolisz; rizs; tea (kistermelői); vajas kekszek (kistermelői); étkezési só.

  32    Kistermelői rostos ivólevek, házi szörpök, paradicsomlé, kézműves sör.

  33    Szeszes italok; bor, égetett szeszek.

  35    Hagyományos népművészeti termékek kereskedelmi szolgáltatásai.

  40    Népművészeti hímzés; kézimunka.

 41    Kézművességgel, hagyományápolással, népművészettel kapcsolatos rendezvény szervezése; nevelés,

 szakmai képzés, oktatás.

 43    Hagyományos étkezéssel kapcsolatos szolgáltatások: ételek elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és

tanácsadás; ételkritikusi szolgáltatások [információ nyújtása ételekről és italokról]; falusi turizmus: étel és ital

catering; kempingezési lehetőség biztosítása; motelek; panziók; recepciós szolgáltatások ideiglenes

elszállásoláshoz [érkezések és távozások ügyintézése]; recepciós szolgáltatások ideiglenes szálláshelyeken

 [kulcsátadás]; szállásbiztosítás nyaralók számára; turistaházak, üdülők; üdülőtáborok szolgáltatásai [szállásadás].
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 44    Népi gyógyászattal kapcsolatos szolgáltatás: alternatív gyógyászati szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos

 tanácsadó szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 04036

 ( 220 ) 2021.11.28.

 ( 731 )  Vári-Kovács Ágnes, Székesfehérvár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  42    Díszítő minták tervezése; divattervezés; animációk és speciális effektek tervezése; animációk tervezése

mások megbízásából; cégtáblák tervezése; csomagolási design; csomagolással kapcsolatos tervezési

szolgáltatások; csomagolástervezés; csomagolástervezési szolgáltatások; csomagolóanyagok és csomagolások

tervezése; divatkiegészítők tervezése; díszlet-, látványtervezés előadásokhoz; divattervezési tanácsadási

szolgáltatások; ékszerek tervezése; ékszertervezési szolgáltatások; festési technikák tervezése; grafikai

illusztrációk tervezése; grafikai illusztrációs szolgáltatások; grafikai szolgáltatások; grafikai tervezés; grafikai

tervezés és színvilág megtervezése egységes vállalati arculathoz; grafikai tervezés internetes weboldalak

összeállításához; grafikai tervező szolgáltatás; grafikák készítése; grafikus tervezés, design; grafikus tervezési

szolgáltatások; grafikus tervező szolgáltatásai; grafikusművészi tervezési szolgáltatások; hirdetési logók grafikus

formatervezése; illusztrációs szolgáltatások [tervezés]; ipari és grafikai tervezés; iparművészeti tervezés;

iparművészeti tervezési szolgáltatások; iparművészi munkákkal kapcsolatos tervezési szolgáltatások;

jelmeztervezés; kereskedelmi grafikai tervezés; kereskedelmi tervező szolgáltatás; lábbelik tervezése;

logótervezési szolgáltatások; logók tervezése vállalati arculathoz; logók tervezése pólókra; minták, sablonok

tervezése; népszerűsítési anyagok grafikus tervezése; névjegykártyák tervezése; nyomtatott anyag szerkesztése;

ruha- és divattervezés; ruhatervezés; ruhatervezési szolgáltatások; ruházati cikkek, lábbelik és fejfedők tervezése;

ruházati kiegészítők tervezése; ruházati tervezési szolgáltatás; számítógépes grafikai szolgáltatások; számítógépes

grafikai tervezési szolgáltatások; számítógépes grafikák renderelése (digitális képfeldolgozási szolgáltatások);

számítógéppel támogatott grafikai tervezés; számítógéppel támogatott tervezői szolgáltatások; számítógépes

tervező szolgáltatások; táblák/jelzések tervezésével kapcsolatos szolgáltatások; tervezési szolgáltatások

bútorszövetekkel kapcsolatban; textiltervezési szolgáltatások; védjegyek tervezése; vizuális tervezés;

audiovizuális alkotások tervezése; beltéri dekoráció tervezése; betűképek tervezése; díszítő szerkezetek tervezése;

egyedi tervezési szolgáltatások; függönytervezés; ipari csomagolástervezési szolgáltatások; játékok tervezése;

 számítógépes ipari tervezés.

 ( 210 ) M 21 04039

 ( 220 ) 2021.11.26.

 ( 731 )  IOI Investment Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Vauver Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   44    Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek vagy állatok részére.

 ( 210 ) M 21 04042

 ( 220 ) 2021.11.29.

 ( 731 )  Árpás László, Etyek (HU)

 ( 740 )  Dr. Horváth Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  29    Disznóhús; friss húsok; füstölt húsok; füstölt kolbászok; hentesáruk; hús és hústermékek; kolbászok;

 marhahús; sonka; sertéskaraj; szeletelt hús.

 43    Borkóstolási szolgáltatások (italok biztosítása); étel- és italkészítési szolgáltatások; ételkészítés; éttermi

 szolgáltatások; pizzériák; sörkert szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 04044

 ( 220 ) 2021.11.29.

 ( 731 )  Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)

 ( 541 ) SH-Equifen

 ( 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.

 ( 210 ) M 21 04045

 ( 220 ) 2021.11.29.

 ( 731 )  Cseh László, Budaörs (HU)

 ( 740 )  Illés és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) H2O Sport

 ( 511 )  25    Úszósapkák; fürdőnadrágok, úszónadrágok; úszónadrágok; úszónadrágok, fürdőnadrágok; úszódressz,

fürdőruha; fürdőruhák, úszódresszek; egyberészes fürdőruhák [hurkolt/kötöttáruk]; férfi és női fürdőruhák és

fürdőnadrágok; fürdőruha gyermekek számára; fürdőruhák, fürdődresszek; fürdőruhákhoz való betoldások

[ruházati cikkek részei]; mezek, sporttrikók, egyberészes fürdőruhák; női fürdőruhák; testreszabott fürdőruhák

melltartókosárral; férfi fürdőnadrágok; fürdőnadrágok, bermudák; köntösök, pongyolák; melegítőalsók;

melegítőnadrágok, melegítőalsók; kapucnis pulóverek, melegítőfelsők; melegítőfelsők; szabadidőfelsők,

melegítőfelsők; tréningruhafelsők, melegítőfelsők; melegítőnadrág; melegítőnadrágok; melegítőnadrágok,

melegítő alsók; melegítőnadrágok [ruházat]; melegítődzsekik; melegítő felsők; melegítő felsők, sportos

pulóverek; tréningruha felsők, melegítő felsők; kapucnis pulóverek; melegítő nadrágok, tréning nadrágok;

nyomtatott pólók; pólóingek, kötött ingek, pólók; pólók; rövid ujjú pólók; ujjatlan pólók, trikók; visszahajtott,

magas nyakú pulóverek, pólók [garbó]; pólóingek; vízilabda sapkák; zuhanyzó sapkák; vízi cipők; betoldások

(ruházat része); cipő felsőrészek; cipőfelsőrészek; cipőorr; cipőorrok; cipősarkak; cipősarokvédők; cipővédők,

kivéve gyógyászati használatra; ruházat, lábbelik és fejfedők részei; alsórészek [ruházat]; atlétatrikók; dzsekik

sportruházatként; edző rövidnadrágok, sportos rövidnadrágok; felszíni szárazruhák vízi sportokhoz; férfi és női

dzsekik, kabátok, nadrágok, mellények; férfi felsőruházat; férfi ruházat; férfi, női és gyermek ruházat; köpenyek;

nadrágok; nedvességfelszívó sportingek; nedvességfelszívó sportnadrágok; női felsőruházat; női ruhák; poncsók;

ruházati cikkek nők számára; rövid ujjú sportingek; rövidnadrágok; rövidnadrágok [ruházat]; sport felsők, topok;

sportkabátok; sportmellények; sportnadrágok; sportruhák és -mezek; sportruházat; sportruházat [kivéve

golfkesztyűk]; sportzoknik; trikók; csúszásgátlók lábbelikhez; hónaljvédők; alvómaszkok; fém cipőkellékek;

fodrász beterítőkendők; kalap vázak; kemény ingmellek, plasztronok; kész bélések [ruházat részei]; nem

elektromosan fűtött lábzsákok; partedlik; partedlik, előkék, nem papírból; partedlik (nem papírból); rámák

lábbelikhez; ruhazsebek; sarokerősítés harisnyákhoz; stoplik futballcipőkhöz; talpak lábbelikhez; vállbetétek

 western stílusú ingekhez.

 28    Úszómellények, úszódzsekik; úszókesztyűk; úszófelszerelések; úszóhártyás kesztyűk úszáshoz; sportcikkek

 hordozására alkalmas táskák; sportfelszerelésekhez speciálisan kialakított táskák; vízilabdák.
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 ( 210 ) M 21 04046

 ( 220 ) 2021.11.29.

 ( 731 )  Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)

 ( 541 ) SH-Fenaqua

 ( 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.

 ( 210 ) M 21 04047

 ( 220 ) 2021.11.29.

 ( 731 )  Pick Kézilabda Zrt., Szeged (HU)

 ( 740 )  Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 21 04048

 ( 220 ) 2021.11.29.

 ( 731 )  Omega Pharma Innovation & Development NV, Nazareth (BE)

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

 ( 541 ) UROVATIN

 ( 511 ) 5    Humán felhasználásra szánt gyógyszerészeti és gyógyászati készítmények; gyógyászati célú

étrend-kiegészítők; diétás készítmények orvosi célokra; az urológiában használható gyógyszerkészítmények és

anyagok; gyógynövény kiegészítők; növényi és gyógynövénykivonatok gyógyszerészeti célokra;

 gyógyszerkészítmények és anyagok urológiai problémák kezelésére.

 ( 210 ) M 21 04049

 ( 220 ) 2021.11.29.

 ( 731 )  Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)

  

( 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.

 ( 210 ) M 21 04050

 ( 220 ) 2021.11.29.

 ( 731 )  Czégai Roland, Ajka (HU)

 ( 541 ) www.telegraf.hu

 ( 511 )  38    Elektronikus hírügynökségi szolgáltatások; hírek és aktuális eseményekkel kapcsolatos információk

továbbítása; hírek továbbítása hírügynökségekhez; hírküldés, híradás [közvetítés]; hírügynökségek;

hírügynökségek telekommunikációs szolgáltatásai; hírügynökségi [kommunikációs] szolgáltatások;

 hírügynökségi szolgáltatások elektronikus továbbítás céljára; hírügynökségi szolgáltatások [hírek továbbítása].

 41    Globális számítógépes hálózaton elérhető elektronikus hírlapok; hírközlő szolgáltatások; hírlevelek kiadása;

hírlevélkiadási szolgáltatások; hírszolgáltatás a műsorszolgáltatási ipar részére; hírügynökségi beszámolók;
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interneten közvetített hírműsor szolgáltatások; kiadói és híradói, beszámolói szolgáltatások, illetve szövegek

írása; online hírlevelek biztosítása sportszórakoztatás területén; rádiós és televíziós hírműsor szolgáltatás;

számítógépes játékokkal kapcsolatos hírlevelek küldése e-mailben; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési

 célokra.

 ( 210 ) M 21 04051

 ( 220 ) 2021.11.29.

 ( 731 )  Holdosi Péter, Vecsés (HU)

 ( 740 )  Dr. Keserű Barna Arnold, Győr

 ( 541 ) Minden ami Pipás

 ( 511 )  35    Ruházati cikkek és ruházati kiegészítők értékesítésével kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; online

ruházati kiskereskedelmi bolti szolgáltatások; ruházattal kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások;

kiskereskedelmi csomagküldő szolgáltatások ruházati kiegészítőkkel kapcsolatban; lábbelikkel kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére;

táskákkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; sportcikkekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 04054

 ( 220 ) 2021.11.29.

 ( 731 )  Bognár Gábor, Akasztó (HU)

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 21 04057

 ( 220 ) 2021.11.29.

 ( 731 )  Total Clean 2001 Kft., Zalaegerszeg (HU)

 ( 541 ) ODO

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

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és

 csiszolószerek; háztartási mosó- és tisztítószerek és eszközök.

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

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

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati

mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 210 ) M 21 04058

 ( 220 ) 2021.11.29.

 ( 731 )  Karcagi Szakképzési Centrum, Karcag (HU)

 ( 740 )  Dr. Szűcs Ügyvédi Iroda, Szolnok

  

( 546 )

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

 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.

 ( 210 ) M 21 04093

 ( 220 ) 2021.12.02.

 ( 731 )  Aszódi János, Fülöpjakab (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztüli, online reklámozási szolgáltatások;

grafikus reklámozási szolgáltatások; közlemények, hirdetmények kiadása reklámozási céllal; internetes

reklámozási szolgáltatások; interneten keresztül nyújtott reklámozási szolgáltatások; reklámozás minden

nyilvános kommunikációs eszközön keresztül; reklámozás, promóciós szolgáltatások; reklámozási szolgáltatások;

televíziós reklámozás; üzleti weboldalak reklámozása; árucikkek promóciója influenszerek segítségével;

áruértékesítéssel kapcsolatos reklámszolgáltatások; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények

szponzorálásával; áruk és szolgáltatások promóciója nemzetközi sportesemények szponzorálásával;

audio-vizuális bemutatók készítése reklámcélokra; audiovizuális eszközökkel nyújtott üzleti promóciós

szolgáltatások; célzott marketing; digitális marketing; digitális hálózatok útján nyújtott marketing szolgáltatások;

digitális reklámszolgáltatások; direkt marketing szolgáltatások; elektronikus kereskedelem népszerűsítéséhez

kapcsolódó reklámszolgáltatások; előadások, prezentációk szervezése reklámozási célokra; értékesítési promóció

audiovizuális média használatával; értékesítési promóciók vásárlási vagy értékesítési pontokon, mások

megbízásából; értékesítési promóciós szolgáltatások; hirdetés elektronikus hirdetőtáblán; hirdetés elektronikus

médián, főként interneten keresztül; hirdetés és reklámozás; hirdetés folyóiratokban, prospektusokban és

újságokban; hirdetés magazinokban; hirdetések elhelyezése; hirdetések készítése és elhelyezése; hirdetési- és

reklám szolgáltatások; hirdetések vagy reklámok gyártás utáni szerkesztési szolgáltatásai; marketing

szolgáltatások; nyereményjátékok, versenyek, pályázatok szervezése reklámcélokra; marketingügynökségi

 szolgáltatások.

 41    Digitális videó, audió és multimédia kiadási szolgáltatások; dokumentumok kiadása; füzetek kiadása;

kézikönyvek kiadása; könyv- és folyóirat kiadás; könyvkiadás; oktatási anyagok kiadása; oktatókönyvek kiadása;

magazinok kiadása; naptárak kiadása; nyomtatványok kiadása; oktatási kézikönyvek kiadása; online kiadványok

megjelentetése; poszterkiadás; prospektusok kiadása; rádiós és televíziós hírműsor szolgáltatás; riporteri

 szolgáltatások; újságkiadás.

 ( 210 ) M 21 04094

 ( 220 ) 2021.12.02.

 ( 731 )  WTCS IMPORT BT., Sopron (HU)

 ( 541 ) INTERFORST

 ( 511 )   35    Üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció.

 ( 210 ) M 21 04096

 ( 220 ) 2021.12.02.

 ( 731 )  Dongguan Vanilla Bioengineering Co., Ltd., Dongguan City Guangdong (CN)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Tisztító tejek kozmetikai használatra; vegyi tisztítókészítmények háztartási célokra; cipőkrémek; dörzsölő
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szerek; esszenciális olajok; kozmetikai szerek; fogpaszta; illatosított fa; izzadásgátló szappan; állatsamponok

 [nem gyógyszeres állatkozmetikai készítmények].

 16    Egészségügyi papír, WC-papír; papírtörölközők; karkötők íróeszközök rögzítésére; papír; tanítási és oktatási

anyagok [kivéve készülékek, berendezések]; papír-írószer áruk; képek; nyomtatványok; írószerek;

 csomagolópapír.

 34    Elektromos cigaretták; elektromos cigarettában használható folyékony oldatok; cigarettaszűrők; dohány;

dohánypótló anyagokat tartalmazó cigaretták, nem gyógyászati használatra; cigaretták; dohányaromák, az

illóolajok kivételével; elektromos cigarettában használható aromák, az illóolajok kivételével; dohányzacskók;

 cigarettaszopókák.

 ( 210 ) M 21 04097

 ( 220 ) 2021.12.03.

 ( 731 )  SUBAN Kéziműszer Hungary Zrt., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Lantos Judit Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  10    Kézi, kézzel fogva használatos, nem rozsdásodó acélból készülő és nem elektromos működésű sebészeti

eszközök; orvosi csipeszek; orvosi horgok; sebzárók és hasfalterpesztők; orvosi szondák; orvosi tűk; alákötőtűk;

tűtartó dobozok; elevatoriumok; orvosi fogók; orvosi csontvágó eszközök; orvosi szikék; orvosi kések; pengék

orvosi késekhez; orvosi késnyelek; orvosi ollók; orvosi vésők; orvosi vésőnyelek; orvosi csípők; kicsípők; orvosi

kaparó kanalak; orvosi éles kanalak; tumorvillák; tumoreltávolítók; beültető villák; raspatóriumok; conchotom

műszerek; bordallók; orvosi kalapácsok; orvosi hurkok; kanülök; katéter bevezetők; katéterek; véna stripperek;

sebészeti kapcsok; orvosi tágítók; visszérkiszedők; csontreszelők; orvosi hasítók; orvosi separátorok;

csontdörzsárok; orvosi lékelők; adenotomok; dissektorok; dermatomok; orvosi behúzószálak; anuscopok; orvosi

bilincsek; orvosi pengék; sebészeti szúrcsapok; orvosi kacsok; trokárok; fűrészek sebészeti használatra;

fűrészlapvezetők sebészeti fűrészekhez; ideg- és érkampók; érfogók; orvosi kézi fúrók (nem elektromos); orvosi

terpesztő eszközök; méhlenyomók; méhnyak tágítók; exkavátorok; orvosi kampók; orvosi kengyelek; orvosi

lándzsák; lapocok; kürettek; bordaegyeztetők; orvosi szívócsövek; orvosi csatlakozócsövek; orvosi drótvezetők;

csőtoldatok orvosi kézifúrókhoz; epeút tágítók; gipsztörők; gipszvágók; gyomorzúzók; orrtükrök; csontemelők;

medencekörzők; orvosi tükrök; bőrlyukasztók; fültölcsérek; fülvizsgáló eszközök; fülészeti csövek; orvosi

hangvillák; vattavivők; csatlakozók könyökszívókhoz; drótcsípők; orvosi drótvezetők; permetezők, porlasztók

gyógyászati használatra; spatulák gyógyászati célokra; ujjvédők gyógyászati használatra; fém nyelek

orvostechnikai eszközökhöz; reflexvizsgálók; lármadobok; vesetálak; laboredények; orvosi mérőedények; orvosi

mérőszalagok; orvosi mérőkanalak; fémdobozok véna stipperekhez; orvosi gumicsövek konusszal; orvosi

 ballonok; orvosi utánverők.

 ( 210 ) M 21 04098

 ( 220 ) 2021.12.03.

 ( 731 )  XTECNIX Kft., Sirok (HU)

 ( 740 )  Király György, Budapest

 ( 541 ) HPE Poland Robocop D30 HUN

 ( 511 ) 9    Védőruházat sérülések megelőzésére; vegyszerek elleni védőruházat; tűz elleni védőruházatok; golyóálló

anyagokból készült védőruházat; balesetmegelőző, sugárzás- és tűzvédelmi védőruházat; biztonsági védőruházat

 baleset vagy sérülés ellen.
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 ( 210 ) M 21 04102

 ( 220 ) 2021.12.03.

 ( 731 )  Dumaszínház Kulturális Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pardavi László, Győr

 ( 541 ) DumaTv

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

 ( 210 ) M 21 04103

 ( 220 ) 2021.12.03.

 ( 731 )  Dumaszínház Kulturális Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pardavi László, Győr

 ( 541 ) Dumaszínház

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

 ( 210 ) M 21 04106

 ( 220 ) 2021.12.03.

 ( 731 )  BORA Ital-nagykereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Békéscsaba (HU)

 ( 740 )  Dr. Magyar György Csaba, Gyula

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Sörök.

 ( 210 ) M 21 04107

 ( 220 ) 2021.12.03.

 ( 731 )  Mezei Péter, Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  dr. Alexa Péter ügyvéd, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  31    Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, akvakultúrás, kertészeti és erdészeti termékek; nyers és

feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és

 virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; maláta.

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

 más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

 ( 210 ) M 21 04108

 ( 220 ) 2021.12.03.

 ( 731 )  Capatana Ilie, Tiszaföldvár (HU)

 ( 740 )  Dr. Deénes Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 7    Faipari, famegmunkáló gépek; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti gépek és berendezések;

 fémmegmunkáló gépek; fémvágó gépek.

 ( 210 ) M 21 04112

 ( 220 ) 2021.12.05.

 ( 731 )  Pancsovay Zita, Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  43    Catering szolgáltatások ételbiztosításhoz; étel és ital catering; 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-, italszállítás

szervezése születésnapi bulik számára; étkeztetési szolgáltatások konferencia-központok számára; étkeztetési

szolgáltatások rendezvénytermek számára; étkeztetési szolgáltatások európai ételek biztosításával kapcsolatban;

éttermek idegenforgalmi célokra; felszolgálás szervezése születésnapi bulik számára; jótékonysági szolgáltatások,

nevezetesen étel biztosítása a rászorulóknak; jótékonysági szolgáltatások, nevezetesen étel és ital biztosítása;

kültéri étkeztetési szolgáltatások; mobil catering szolgáltatások; születésnapi partiszerviz szervezése; üzleti célú

étkeztetési szolgáltatások; vendéglátás szervezése születésnapi bulik számára; vendéglátással kapcsolatos

 szolgáltatások; étkeztetési szolgáltatások céges étkezdék számára; vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 21 04123

 ( 220 ) 2021.12.06.

 ( 731 )  Agronauta Kft., Sóskút (HU)

 ( 541 ) Primera

 ( 511 ) 1    Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; komposzt, trágyák,

 műtrágyák; biológiai készítmények ipari és tudományos felhasználásra.

5    Fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó

 szerek (herbicidek).

 ( 210 ) M 21 04129

 ( 220 ) 2021.12.06.

 ( 731 )  Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola Alapítvány, Kápolnásnyék (HU)

 ( 740 )  Dr. Kazai Ádám Viktor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; bentlakásos iskolák; elektronikus

kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok online publikálása; élő előadások bemutatása;

eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fotóriportok készítése; gyakorlati képzés [szemléltetés];

szemináriumok szervezése; versenyek szervezése; know-how átadása (képzés); konferenciák szervezése és

lebonyolítása; könyvkiadás; múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; rádió- és televízióműsorok

 készítése.

 ( 210 ) M 21 04136

 ( 220 ) 2021.12.07.

 ( 731 )  Bahlsen GmbH & Co. KG, Hannover (DE)

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

 ( 541 ) KEKS

 ( 511 )  29    Húsok; halak; baromfi; vadhús; húskivonatok; fagyasztott gyümölcsök; tartósított gyümölcsök; szárított
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gyümölcsök; főtt gyümölcsök; fagyasztott zöldségek; tartósított zöldségek; szárított zöldségek; főtt zöldségek;

zselék; lekvárok; kompótok; tojás; tej; tejtermékek; étkezési olajok; étkezési zsírok; burgonya snack ételek;

mazsolák; szárított diófélék; pörkölt diófélék; sózott diófélék; fűszerezett diófélék; zselék (kenyérre kenhető

 krémek); joghurt; tejtermékek és tejtermék helyettesítők.

 30    Kávé; tea; kakaó; cukor; rizs; tápióka; szágó; pótkávé; liszt; gabonafélékből készült készítmények; kenyér;

cukrászsütemény; kandiscukor; fagylaltok; méz; melaszszirup; élesztő; sütőpor; só; mustár; ecet; szószok

(ízesítők); fűszerek; jég; sütik; kekszek; kekszek aperitifként; ostyarúd (keksz); sütemények; csokoládé;

csokoládé alapú termékek; csokoládé szeletek; pralinék; cukros édességek; édességek; marcipán; búzából készült

extrudált élelmiszertermékek; rizsből készült extrudált élelmiszertermékek; kukoricából készült extrudált

 élelmiszertermékek; puffasztott kukorica snackek; gofrik.

  41    Szórakoztatási szolgáltatások; sporttevékenységek; kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 21 04141

 ( 220 ) 2021.12.07.

 ( 731 )  Kuube Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Winkler, Barna & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) kuube

 ( 511 ) 9    Akkumulátor- és elemtöltők; elektromos csatlakozók, konnektor dugók; elektromos kollektorok; napelemek

 villamosenergia-termeléshez; napelemek, szolár akkumulátorok.

  20    Kültéri bútorok; szabadtéri bútorok; padok [bútorok]; asztal padokkal egybeépítve; bútorok.

 ( 210 ) M 21 04144

 ( 220 ) 2021.12.07.

 ( 731 )  United States Polo Association, West Palm Beach, FL (US)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  18    Kis táskák; kézitáskák; válltáskák, tarisznyák; alkalmi táskák; kartáskák; aprópénz-tartók; tárcák;

hitelkártyatartók; névjegykártyatartók; nagy alakú kézitáskák; hátizsákok, hátitáskák; sporttáskák, tornazsákok;

táskák könyveknek; strandtáskák; pelenkázótáskák; üresen értékesített kozmetikai táskák; kofferek [kis

 utazóládák]; poggyász; ernyők, esernyők.

 25    Ruházati cikkek; csecsemőruházat; bandana kendők; fürdőköpenyek, fürdőköntösök; fürdőnadrágok,

úszónadrágok; fürdőruhák, úszódresszek; strandruházat; övek; partedlik, előkék; melltartók; trikók [alsónemű],

kombinék; műbőr ruházat; bőrruházat; kabátok; nagykendők; ruhák; hálóköntösök, pongyolák; fülvédők; stólák;

kesztyűk; fejpántok; harisnyaáruk, kötöttáruk; dzsekik; farmernadrágok; jersey pulóverek; kötöttáruk [ruházat];

jelmezek, kosztümök; egyujjas kesztyűk; nyakkendők; felsőruházat; szövetkabátok, felöltők; felsőkabátok,

nagykabátok; pantallók; parkák; poncsók; pulóverek; kötött pulóverek; pizsamák; szarongok; selyemövek,

vállszalagok; sálak; vállkendők; ingek; rövid ujjú ingek; trikók; pólóingek; rögbi ingek; szoknyák; skortok

[sportszoknyák]; rövidnadrágok, shortok; alvómaszkok; kombinék; zoknik; öltönyök; harisnyatartók,

harisnyakötők, zoknitartók; alsóruházat, fehérneműk; szvetterek; teddyk [alsónemű]; pólók; harisnyanadrágok;

hosszúnadrágok; egyenruhák; fátylak; mellények; vízálló ruházat; kalapáruk; kötött sapkák; ball sapkák, baseball
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sapkák; kalapok; sapkák; cilinderek, kürtőkalapok; sildek, napellenzők; svájcisapkák, barettek; lábbelik;

szandálok; papucsok; magas szárú lábbelik; sportcipők; alkalmi cipők; cipősarkak; talpak lábbelikhez; fém

 cipőkellékek.

 ( 210 ) M 21 04148

 ( 220 ) 2021.12.07.

 ( 731 )  Szakács Tamás János, Debrecen (HU)

 ( 541 ) kalmár kifli

 ( 511 )  30    Kiflik sós vagy édes tésztából, töltetlenül vagy töltve, frissen sütve, tartósítva, fagyasztva,

 elősütve-fagyasztva, felületszórtan vagy felületszórás nélkül.

 ( 210 ) M 21 04168

 ( 220 ) 2021.12.09.

 ( 731 )  ARYZTA Hungary Group Holdings Kft., Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Sutherland Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   30    Péksütemények és cukrászsütemények; liszt alapú ételek; süteménytészta, pizza.

 37    Péksütemények és cukrászsütemények sütésére szolgáló elektromos kemencék bérbeadása; péksütemények

 és cukrászsütemények sütésére szolgáló elektromos kemencék kölcsönzése.

  43    Étel és ital catering; gyorséttermek, snack bárok; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak.

 ( 210 ) M 21 04170

 ( 220 ) 2021.12.09.

 ( 731 )  ARYZTA Hungary Group Holdings Kft., Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Sutherland Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) FORNETTI

 ( 511 )   30    Péksütemények és cukrászsütemények; liszt alapú ételek; süteménytészta, pizza.

 37    Péksütemények és cukrászsütemények sütésére szolgáló elektromos kemencék bérbeadása; péksütemények

 és cukrászsütemények sütésére szolgáló elektromos kemencék kölcsönzése.

  43    Étel és ital catering; gyorséttermek, snack bárok; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak.

 ( 210 ) M 21 04171

 ( 220 ) 2021.12.09.

 ( 731 )  ARYZTA Hungary Group Holdings Kft., Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Sutherland Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   30    Péksütemények és cukrászsütemények; liszt alapú ételek; süteménytészta, pizza.

 37    Péksütemények és cukrászsütemények sütésére szolgáló elektromos kemencék bérbeadása; péksütemények

 és cukrászsütemények sütésére szolgáló elektromos kemencék kölcsönzése.

  43    Étel és ital catering; gyorséttermek, snack bárok; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak.

 ( 210 ) M 21 04172

 ( 220 ) 2021.12.09.

 ( 731 )  ARYZTA Hungary Group Holdings Kft., Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Sutherland Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   30    Péksütemények és cukrászsütemények; liszt alapú ételek; süteménytészta, pizza.

 37    Péksütemények és cukrászsütemények sütésére szolgáló elektromos kemencék bérbeadása; péksütemények
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 és cukrászsütemények sütésére szolgáló elektromos kemencék kölcsönzése.

  43    Étel és ital catering; gyorséttermek, snack bárok; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak.

 ( 210 ) M 21 04184

 ( 220 ) 2021.12.10.

 ( 731 )  Dr. Herendi Gábor Tibor, Budapest (HU)

 ( 541 ) BŰNÖS VÁROS

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

 más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével); alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

 ( 210 ) M 21 04188

 ( 220 ) 2021.12.13.

 ( 731 )  Modern Hostel Property Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Fridman Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt; étkezési olajok és zsírok.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 21 04207

 ( 220 ) 2021.12.14.

 ( 731 )  Dream Skin Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bán, S. Szabó, Rausch & Partners Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Dream Skin

 ( 511 )  44    Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

 vagy állatok részére; mezőgazdasági, vízgazdálkodási, kertészeti és erdőgazdasági szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 04223

 ( 220 ) 2021.12.15.

 ( 731 )  atmedia Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

  38    Távközlési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 04224

 ( 220 ) 2021.12.15.

 ( 731 )  atmedia Kft., Budapest (HU)
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( 546 )

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

  38    Távközlési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 04225

 ( 220 ) 2021.12.15.

 ( 731 )  atmedia Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

  38    Távközlési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 04227

 ( 220 ) 2021.12.15.

 ( 731 )  Corax-Bioner Zrt., Budaörs (HU)

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

 ( 541 ) Virago

 ( 511 ) 1    Növénykondicionáló szerek; termésnövelő anyagok; kertészeti vegyszerek; mezőgazdasági vegyi anyagok;

 erdészeti vegyi anyagok; növényápoló szerek.

 ( 210 ) M 21 04228

 ( 220 ) 2021.12.15.

 ( 731 )  Ergodesign Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) motimio

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

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

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

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

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

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

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

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

 légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.

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

 félig megmunkált csont, szaru, halcsont vagy gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga borostyán.
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 ( 210 ) M 21 04229

 ( 220 ) 2021.12.15.

 ( 731 )  atmedia Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

  38    Távközlési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 04230

 ( 220 ) 2021.12.15.

 ( 731 )  Ergodesign Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) inspidesk

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

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

 ( 210 ) M 21 04231

 ( 220 ) 2021.12.15.

 ( 731 )  Budapest Brand Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bordás Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Golyóstollak; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; hírlevelek; íróeszközök; kártyák; katalógusok;

könyvecskék, brosúrák; nyomtatott publikációk; papír-írószer áruk; papírzacskók; prospektusok; plakátok,

 falragaszok papírból vagy kartonból.

  18    Ernyők, esernyők; napernyők.

  20    Bútorok; legyezők.

  24    Zászlók textilből vagy műanyagból; törölközők.

  25    Pólók; pulóverek; pulóverek, kötött pulóverek; papucsok; ruházati cikkek nők számára; sapkák.

  35    Rádiós reklámozás; reklámterjesztés; televíziós reklámozás.

 41    Digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus

könyvek és folyóiratok online publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása;

filmszínházi előadások, filmbemutatók; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás;

kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és

szórakoztató szolgáltatások; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem letölthetők; rádiós szórakoztatás;

 zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; rádió- és televízióműsorok készítése.

 43    Vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; szállodai szolgáltatások; gasztronómiai rendezvények

 szervezése.

 ( 210 ) M 21 04232

 ( 220 ) 2021.12.15.

 ( 731 )  BIO-VET Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Synoguard

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati
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használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;

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

irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek); aminosavakat

tartalmazó étrend- és táplálékkiegészítők; antioxidáns kiegészítők; antioxidáns táplálékkiegészítők;

antioxidánsok; antioxidánsok diétás használatra; antioxidánsok gyógyászati alkalmazásra; ásványi

élelmiszer-kiegészítők; ásványi étrend-kiegészítők; ásványi táplálékkiegészítők emberi fogyasztásra; B-vitamin

készítmények; C-vitamin készítmények; D-vitamin készítmények; étrend- és táplálékkiegészítők;

étrend-kiegészítő italkeverékek; étrend-kiegészítő italpor keverékek; étrend-kiegészítő enzimek;

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; étrend-kiegészítőként használható

gyógyélelmiszerek; folyékony étrend-kiegészítők; folyékony gyógynövényes táplálékkiegészítők; folyékony

táplálékkiegészítők; folyékony vitaminkiegészítők; gombakivonatokat tartalmazó táplálék-kiegészítők;

gyógyhatású állateledel-kiegészítők; gyógyhatású ételkészítmények embereknek; gyógyhatású készítmények

embereknek; gyógynövény-kiegészítők speciális étrendet igénylő személyeknek; humán étrend-kiegészítők;

 multivitamin készítmények; növényi kiegészítők; prebiotikus kiegészítők.

 ( 210 ) M 21 04233

 ( 220 ) 2021.12.15.

 ( 731 ) Tokaj - Hegyalja Egyetemért Vagyonkezelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Sárospatak

 (HU)

 ( 740 )  Dr. Lipovics János, Budapest

 ( 541 ) THE A tudás forrása

 ( 511 )  35    Árubemutatás; árusító automaták kölcsönzése; beszerzői szolgáltatások [áruk, illetve szolgáltatások

beszerzése más cégeknek]; célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; hirdetőtáblák bérbeadása

[reklámtáblák]; időpont-emlékeztető szolgáltatások [iroda funkciók]; időpont-ütemezési szolgáltatások [iroda

funkciók]; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való

rendezése; irodagépek és irodafelszerelés kölcsönzése; írott kommunikáció és adatok regisztrálása; kereskedelmi

és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi- vagy

reklámcélú kiállítások; kereskedelmi vásárok rendezése; konzultáció személyzeti kérdésekben;

marketingszolgáltatások; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése;

adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban;

bérszámfejtés; fénymásolási szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése;

költségelemzés; közvélemény-kutatás; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása;

munkaerőtoborzás; online hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés;

számlakivonatok összeállítása; számlázás; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása; titkársági szolgáltatások;

 üzleti vizsgálatok, kutatások.

 41    Akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; audioberendezések

kölcsönzése; bálok szervezése; bentlakásos iskolák; coaching [tréning]; digitális zene szolgáltatása az interneten

[nem letölthető]; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok online publikálása; élő

előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; felhasználói értékelések

szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása szórakoztató

vagy kulturális célokra; fotóriportok készítése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; hangversenyek, koncertek

szervezése és lebonyolítása; idegenvezetős túrák levezetése; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások;

klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; könyvkiadás; könyvtári szolgáltatások; kulturális vagy oktatási

célú kiállítások szervezése; levelező tanfolyamok; mentorálás; nem reklámcélú szövegek publikálása; oktatás
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biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; online elektronikus kiadványok biztosítása,

nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; szemináriumok szervezése és lebonyolítása;

szimpóziumok szervezése, lebonyolítása és rendezése; szimulátorokkal nyújtott képzési szolgáltatások; versenyek

szervezése és lebonyolítása [oktatás vagy szórakoztatás]; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz];

konferenciák szervezése és lebonyolítása; múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; partik tervezése és

lebonyolítása [szórakoztatás]; sportlétesítmények üzemeltetése; sajátos igényekkel foglalkozó asszisztensek által

nyújtott oktatási szolgáltatások; szabadidős létesítmények üzemeltetése; szakmai átképzés; táboroztatás;

 testnevelés.

 42    Adatok és számítógépes programok konvertálása, nem fizikai átalakítás; anyagtesztelés; biológiai kutatás;

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

alkalmazó felhasználó-hitelesítési szolgáltatások; elektronikus adattárolás; felhasználói hitelesítési szolgáltatások

nyújtása egyszeri bejelentkezési (SSO) technológia alkalmazásával online szoftveralkalmazásokhoz; felhőalapú

számítástechnika; fizikai adatok vagy dokumentumok átalakítása elektronikus médiába; grafikai tervezés; hálózati

kiszolgálók [webszerverek] bérlete; ipari formatervezés; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; minőségellenőrzés;

szakszövegek írása; tudományos kutatás; vegyészeti kutatás; fizikai kutatások; környezetvédelemmel kapcsolatos

 kutatás.

 ( 210 ) M 21 04236

 ( 220 ) 2021.12.16.

 ( 731 )  Vas Nikolett, Baja (HU)

 ( 740 )  dr. Liber Noémi, Szigetvár

  

( 546 )

 ( 511 )  43    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

felszolgálása; ételek és italok felszolgálása vendégek számára; ételek és italok felszolgálása éttermi vendégek

számára; 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; ételkészítés mások számára kiszervezéssel;

éttermi szolgáltatások étel elvitelre árusításához; szolgáltatások ételek biztosításához; vállalati vendéglátás (étel és

ital szolgáltatása); vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; étel- és italkészítéssel kapcsolatos

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

 éttermi foglalások és ételek megrendelése; konzultációs szolgáltatások az ételkészítéssel kapcsolatban.

 ( 210 ) M 21 04238

 ( 220 ) 2021.12.16.

 ( 731 )  AKOBEZ Kft., Tata (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Optikai eszközök, teljesítménynövelők és javítók; szemüvegek, napszemüvegek és kontaktlencsék.

  14    Időmérő eszközök.
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  25    Ruházati cikkek; kalapáruk.

  42    Műszaki kutatás; dizájnszolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 04242

 ( 220 ) 2021.12.16.

 ( 731 )  TÜSKE Kereskedelmi-Vállalkozó és Szolgáltató Kft., Budaörs (HU)

 ( 740 )  Király György, Budapest

  

( 546 )

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

szervezése és lebonyolítása; kollokviumok szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 tesztek szervezése.

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

 ( 210 ) M 21 04243

 ( 220 ) 2021.12.16.

 ( 731 )  Koltai Viktor, Szolnok (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Fájdalomcsillapítók; gyógyszerek és természetes gyógykészítmények; gyógynövényes készítmények

 gyógyászati használatra.

 ( 210 ) M 21 04244

 ( 220 ) 2021.12.16.

 ( 731 )  Verhóczki Dóra, Üröm (HU)

 ( 740 )  My Jet Now Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  12    Ernyők babakocsikhoz; babakocsi övek; babakocsik; összecsukható babakocsik; gumiütközők

babakocsikhoz; mózeskosárral felszerelt babakocsik; kosarak babakocsikhoz; övek, hevederek babakocsikhoz;

árnyékolók, tetők babakocsikhoz; babakocsikhoz kialakított szúnyoghálók; méretre szabott lábzsákok

babakocsihoz; biztonsági rögzítők járművekben babakocsik kosarához; biztonsági hevederek, hámok babakocsik

kosarához [járművekhez]; hordozható babaülések járművekhez; biztonsági babaülések járművekben történő

 használatra; kerekes babaszállító eszközök.

 18    Babahordozók [erszények vagy kenguruk]; testen viselt babahordozók; babahordozó kendők, oldaltáskák;

 babahordozó hátizsák.
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 20    Bababútorok; babafürdető ülőkék; babák számára kialakított ülések; babakelengyés dobozok [fából vagy

műanyagból]; babáknak való kiságyak; babapárnák; babapelenkázó matracok; babaszékek; elektromos

bababölcsők; kirakati babák; mózeskosarak, babakosarak; polcok mint babaszoba bútorok; ringató pihenőszékek

 babáknak; támasztó párnák babaülésekhez; ülések babakádakba.

 24    Baba hálózsákok; hálózsákok babáknak; babahálózsákok; babatakarók; babatörlőkendők; takaró újszülött

 babáknak.

 25    Baba alsóneműk; baba body-k; baba nadrágok [ruházat]; baba overallok; babakelengye;

 csecsemőkelengyék, babakelengyék; gyerekcipők, babacipők; kötött babacipők; mamuszok (gyapjú babacipők).

 28    Baba játszószőnyegek; babaágyak; babaház bútorok; babaház szobák; babaházak; berendezési tárgyak

babaházakhoz; babák; babák ülőhelyzetben (osuwari babák); szakura babák; kabala babák; karácsonyi babák;

beszélő babák; kokeshi babák; babzsák babák; matrjoska-babák [orosz fajáték, egymásba rakott, egyre kisebb,

kettészedhető babák]; babák, mint játékok; bodhidharma-babák felrajzolatlan pupillákkal (menashi-daruma);

európai stílusú babák; hagyományos öltözetű babák; hagyományos öltözetű western babák; játék babakocsik;

játék babakocsik, gyerekkocsik; játékkészletek babákhoz; papír játék babák; ruhák európai babákhoz;

 ruhakiegészítők babákhoz; sisakok babáknak; babaringatók; babaruhák; rágókákat tartalmazó babacsörgők.

 ( 210 ) M 21 04275

 ( 220 ) 2021.12.19.

 ( 731 )  Scoptor Film Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tenyér Barbara Nóra, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; aikido oktatás; akadémiák

(oktatás); alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása (képzés); állatidomítás, kiképzés; állatkertek szolgáltatásai;

arcfestés; bálok szervezése; beltéri akváriumok kölcsönzése; bentlakásos iskolák; cirkuszok; coaching (tréning);

cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten (nem letölthető);

diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; dzsúdó (judo) oktatás; egészségklub

szolgáltatások (egészség és fitnesz); éjszakai klubok; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és

folyóiratok on-line publikálása; audioberendezések kölcsönzése; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások

bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; felhasználói értékelések szolgáltatása

szórakoztató vagy kulturális célokra; fényképészet; filmek feliratozása; filmfelvevő berendezések kölcsönzése;

filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók;

filmszínházi előadások, filmbemutatók; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása szórakoztató vagy

kulturális célokra; fizikai erőnléti felmérési szolgáltatások edzési célokra; fordítás és tolmácsolás;

forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok készítése; golflétesítmények üzemeltetése;

gyakorlati képzés (szemléltetés); hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki szolgáltatások rendezvényekhez;

hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás show műsorokra; idegenvezetős túrák

levezetése; időmérés sporteseményeken; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; játékfelszerelések

kölcsönzése; fitnesz órák vezetése; játékkaszinók (szerencsejátékok); játékkölcsönzés; játéktermi szolgáltatások

nyújtása; jegyirodai szolgáltatások (szórakoztatás); jelbeszéd fordítása; kalligráfiai (szépírási) szolgáltatások;

karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás); know-how átadása (képzés);

konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könnyűbúvár felszerelések

kölcsönzése; könyvkiadás; könyvtári szolgáltatások; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése;

lemezlovas (dj) szolgáltatások; levelező tanfolyamok; mentorálás; mikrofilmezés; modellt ülés művészek

számára; mozgókönyvtári szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése; múzeumi szolgáltatások (bemutatók,

kiállítások); művészeti alkotások bérbeadása; művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató

szolgáltatások; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem letölthető
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televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek publikálása;

nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás;

oktatóvizsga drónok vezetésére képesítést szerezni kívánó felhasználók számára; on-line elérhető elektronikus

publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; óvodák; pályaválasztási tanácsadás; partik

tervezése (szórakoztatás); rádió- és televíziókölcsönzés; rádió- és televízióműsorok készítése; riporteri

szolgáltatások; sado oktatás (japán teázási szertartással kapcsolatos oktatás); sajátos igényekkel foglalkozó

asszisztensek által nyújtott oktatási szolgáltatások; show-műsorok készítése; rádiós szórakoztatás; show-műsorok

szervezése (impresszáriók szolgáltatásai); sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével; sportpályák

bérbeadása; sportversenyek rendezése; stadionok bérbeadása; stúdiószolgáltatások; szabadidős létesítmények

üzemeltetése; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szakmai átképzés; számítógépes hálózatról

online biztosított játékszolgáltatások; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; személyi edző

szolgáltatások (fitnesz edzés); sportlétesítmények üzemeltetése; szemináriumok szervezése és lebonyolítása;

szépségversenyek szervezése; szerencsejátékok; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szimulátorokkal

nyújtott képzési szolgáltatások; színházi produkciók; szinkronizálás; szórakozási, szórakoztatási információk;

szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés (kivéve reklámszövegek); táboroztatás; televíziós szórakoztatás;

teniszpályák kölcsönzése; testnevelés; tornatanítás; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra;

tréningszimulátorok bérbeadása; tolmács szolgáltatások; színpadi díszletek kölcsönzése; vallásoktatás;

varieté-előadások bemutatása; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás); vezetett mászótúrák

lebonyolítása; vidámparkok; videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése; videorögzítés;

videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; videoszerkesztési szolgáltatások eseményekhez;

világítástechnikusi szolgáltatások eseményekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy televíziós

 stúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.

 ( 210 ) M 21 04277

 ( 220 ) 2021.12.20.

 ( 731 )  CO-OP Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Karácsonyi Zoltán, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok; habzóbor, pezsgő.

 ( 210 ) M 21 04301

 ( 220 ) 2021.12.21.

 ( 731 )  Media Vivantis Műsorszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

számítógépes adatbázisokban; adminisztratív támogatás pályázati felhívások megválaszolásához;

adóbevallás-benyújtási szolgáltatások; adóbevallások elkészítése; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások;

állásközvetítő irodák, árösszehasonlító szolgáltatások, árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában,
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kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; áruk és

szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; árusító automaták kölcsönzése, árusító standok

bérbeadása; árverési szolgáltatások; átmeneti üzletmenedzsment; bérszámfejtés; beszerzői szolgáltatások (áruk,

illetve szolgáltatások beszerzése más cégeknek); célzott marketing; divatbemutatók szervezése promóciós

célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; fénymásolási szolgáltatások; fénymásológépek kölcsönzése;

fogyasztói hűségprogramok igazgatása; gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel kapcsolatos

információszerzési szolgáltatások; gépírási szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi

készítményekhez és gyógyászati eszközökhöz kapcsolódó nagykereskedelmi szolgáltatások; gyógyszerészeti,

állatgyógyászati és higiéniai készítmények, valamint gyógyászati eszközök kis- és nagykereskedelme; gyorsírási

szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása

(reklámtáblák); honlapforgalom optimalizálása; időpont-emlékeztető szolgáltatások (iroda funkciók);

időpont-ütemezési szolgáltatások (iroda funkciók); import-export ügynökségek; információk számítógépes

adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; iratmásolás; irodagépek és

irodafelszerelés kölcsönzése; irodai berendezések kölcsönzése közösségi munkahelyeken; írott kommunikáció és

adatok regisztrálása; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információ és

tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás); kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi

közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi lobbizási szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és

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

reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; kirakatrendezés; kiskereskedelmi

szolgáltatások művészeti galériák által kínált műtárgyakhoz; kiszervezett vállalatirányítás; kommunikáció átírása

(irodai funkciók); konzultáció személyzeti kérdésekben; költöztető szolgálat vállalkozások számára;

költségelemzés; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati

szolgáltatások; közvéleménykutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell közvetítés reklám-

vagy kereskedelmi célból; marketing szoftverkiadás keretében; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati

szolgáltatások; munkaerő-toborzás; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; online hirdetői

tevékenység számítógépes hálózaton; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető csengőhangokhoz; online

kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető digitális zenékhez; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és

előre rögzített zenékhez és filmekhez; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére;

outsourcing szolgáltatások (üzleti segítségnyújtás); Pay Per Click (PPC) hirdetés; pénzügyi auditálás; piaci

információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci tanulmányok; piackutatás, rádiós reklámozás; reklámanyag

frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták)

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

reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás;

reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés;

reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; repülőgéppel gyakran közlekedők számára szóló programok

igazgatása; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában és működtetésében;

segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás,

hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); szakmai önéletrajz írása mások számára; szállodai üzletvezetés;

számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; számlakivonatok összeállítása; számlázás; személyzet kiválasztása

pszichológiai eljárásokkal; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó

előfizetések ügyintézése; telefonos üzenetközvetítés (telefonon el nem érhető ügyfeleknek); telemarketing

szolgáltatások; teleshop műsorok gyártása; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése;

termékminták, áruminták terjesztése; titkársági szolgáltatások; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; újság

előfizetések ügyintézésével kapcsolatos szolgáltatások; üzleti értékelések; üzleti hatékonysági szakértő

szolgáltatásai; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs

szolgáltatások; üzleti könyvvizsgálat (1); üzleti könyvvizsgálat (2); üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális

magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók összehozásával kapcsolatosan; üzleti menedzsment

előadóművészek részére; üzleti projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez; üzleti szerződések
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tárgyalása másik fél megbízásából; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások;

üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció;

üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel sportolók számára; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére;

vállalati kommunikációs szolgáltatások; vásárlási megrendelések ügyintézése; visszatérítési programok üzleti

 irányítása harmadik felek számára; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

 38    Távközlés; digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás (távközlési szolgáltatás);

elektronikus levelezés, e-mail; faxberendezések kölcsönzése; faxok továbbítása; felhasználói hozzáférés

biztosítása számítógépes világhálókhoz; globális számítógépes hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása

(bérbeadása); hangposta szolgáltatások; hírügynökségek; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz;

információszolgáltatás távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás;

kommunikáció száloptikás hálózatok segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok

fórumai (chat szobák); mobiltelefonos kommunikáció; modemek kölcsönzése; műholdas átvitel; nagysebességű

adatátvitel; rádióadás; rádiós kommunikáció; személyhívó szolgáltatások (rádión, telefonon vagy egyéb

elektronikus kommunikációs eszközön keresztül); táviratok továbbítása; távírón keresztüli kommunikáció

biztosítása (1); távírón keresztüli kommunikáció biztosítása (2); távkonferencia szolgáltatások; távközlési

berendezések kölcsönzése; távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; távközlési útválasztás és csomópont

szolgáltatások (beszélgetésterelés és összeköttetés); telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (1); telefon- és

mobiltelefon szolgáltatások (2); telefonok kölcsönzése; telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális

számítógépes hálózathoz; televíziós műsorszórás, közvetítés; telex szolgáltatások; üdvözlőkártyák továbbítása

online; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése; üzenetküldő készülékek

 kölcsönzése; vezeték nélküli műsorterjesztés; videokonferencia szolgáltatások; videó on-demand közvetítések.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; aikido oktatás; akadémiák

(oktatás); alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása (képzés); állatidomítás, kiképzés; állatkertek szolgáltatásai;

audioberendezések kölcsönzése; bálok szervezése; beltéri akváriumok kölcsönzése; bentlakásos iskolák;

cirkuszok; coaching (tréning); cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; dalírás; digitális zene szolgáltatása

az interneten (nem letölthető); diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; dzsúdó

(judo) oktatás; egészségklub szolgáltatások (egészség és fitnesz); éjszakai klubok; elektronikus

kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok online publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő

előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fényképészet; filmek feliratozása;

filmfelvevő berendezések kölcsönzése; filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a

reklámfilmek kivételével; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók; fitnesz órák vezetése; fordítás és

tolmácsolás; forgatókönyv írás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok készítése; golflétesítmények

üzemeltetése; gyakorlati képzés (szemléltetés); hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki szolgáltatások

rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra;

idegenvezetés túrák levezetése; időmérés sporteseményeken; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások;

játékfelszerelések kölcsönzése; játékkaszinók (szerencsejátékok); játékkölcsönzés; játéktermi szolgáltatások

nyújtása; jegyirodai szolgáltatások (szórakoztatás); jelbeszéd fordítása; kalligráfiai (szépírási) szolgáltatások;

karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás); know-how átadása (képzés);

konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könnyűbúvár felszerelések

kölcsönzése; könyvkiadás; könyvtári szolgáltatások; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése;

lemezlovas (DJ) szolgáltatások; levelező tanfolyamok; mentorálás; mikrofilmezés; modellt ülés művészek

számára; mozgókönyvtári szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése; múzeumi szolgáltatások (bemutatók,

kiállítások); művészeti alkotások bérbeadása; művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató

szolgáltatások; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem letölthető

televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek publikálása;

nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás;

oktatóvizsga drónok vezetésére képesítést szerezni kívánó felhasználók számára; online elérhető elektronikus

publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; óvodák; pályaválasztási tanácsadás; partik
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tervezése (szórakoztatás); rádió- és televíziókölcsönzés; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós

szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; sado oktatás (japán teázási szertartással kapcsolatos oktatás); sajátos

igényekkel foglalkozó asszisztensek által nyújtott oktatási szolgáltatások; showműsorok készítése; show-műsorok

szervezése (impresszáriók szolgáltatásai); sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével;

sportlétesítmények üzemeltetése (1); sportlétesítmények üzemeltetése (2); sportpályák bérbeadása;

sportversenyek rendezése; stadionok bérbeadása; stúdiószolgáltatások; szabadidős létesítmények üzemeltetése;

szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szakmai átképzés; számítógépes hálózatról online

biztosított játékszolgáltatások; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; személyi edző szolgáltatások

(fitnesz edzés); szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szépségversenyek szervezése; szerencsejátékok;

szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szimulátorokkal nyújtott képzési szolgáltatások; színházi produkciók;

szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi díszletek kölcsönzése (2); szórakozási, szórakoztatási

információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés (kivéve reklámszövegek); táboroztatás; televíziós

szórakoztatás; teniszpályák kölcsönzése; testnevelés; tolmács szolgáltatások; tornatanítás; tördelési

szolgáltatások, nem hirdetési célokra; vallásoktatás; varieté-előadások bemutatása; versenyek szervezése (oktatás

vagy szórakoztatás); vezetett mászótúrák lebonyolítása; vidámparkok; videofelvevők kölcsönzése; videokamerák

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

eseményekhez; világitástechnikusi szolgáltatások eseményekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak

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

 ( 210 ) M 21 04302

 ( 220 ) 2021.12.21.

 ( 731 )  Media Vivantis Műsorszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

számítógépes adatbázisokban; adminisztratív támogatás pályázati felhívások megválaszolásához;

adóbevallás-benyújtási szolgáltatások; adóbevallások elkészítése; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások;

állásközvetítő irodák, árösszehasonlító szolgáltatások, árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában,

kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; áruk és

szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; árusító automaták kölcsönzése, árusító standok

bérbeadása; árverési szolgáltatások; átmeneti üzletmenedzsment; bérszámfejtés; beszerzői szolgáltatások (áruk,

illetve szolgáltatások beszerzése más cégeknek); célzott marketing; divatbemutatók szervezése promóciós

célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; fénymásolási szolgáltatások; fénymásológépek kölcsönzése;

fogyasztói hűségprogramok igazgatása; gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel kapcsolatos

információszerzési szolgáltatások; gépírási szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi

készítményekhez és gyógyászati eszközökhöz kapcsolódó nagykereskedelmi szolgáltatások; gyógyszerészeti,

állatgyógyászati és higiéniai készítmények, valamint gyógyászati eszközök kis- és nagykereskedelme; gyorsírási

szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása

(reklámtáblák); honlapforgalom optimalizálása; időpont-emlékeztető szolgáltatások (iroda funkciók);

időpont-ütemezési szolgáltatások (iroda funkciók); import-export ügynökségek; információk számítógépes

adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; iratmásolás; irodagépek és

irodafelszerelés kölcsönzése; irodai berendezések kölcsönzése közösségi munkahelyeken; írott kommunikáció és

adatok regisztrálása; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információ és
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tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás); kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi

közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi lobbizási szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és

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

reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; kirakatrendezés; kiskereskedelmi

szolgáltatások művészeti galériák által kínált műtárgyakhoz; kiszervezett vállalatirányítás; kommunikáció átírása

(irodai funkciók); konzultáció személyzeti kérdésekben; költöztető szolgálat vállalkozások számára;

költségelemzés; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati

szolgáltatások; közvéleménykutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell közvetítés reklám-

vagy kereskedelmi célból; marketing szoftverkiadás keretében; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati

szolgáltatások; munkaerő-toborzás; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; online hirdetői

tevékenység számítógépes hálózaton; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető csengőhangokhoz; online

kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető digitális zenékhez; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és

előre rögzített zenékhez és filmekhez; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére;

outsourcing szolgáltatások (üzleti segítségnyújtás); Pay Per Click (PPC) hirdetés; pénzügyi auditálás; piaci

információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci tanulmányok; piackutatás, rádiós reklámozás; reklámanyag

frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták)

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

reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás;

reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés;

reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; repülőgéppel gyakran közlekedők számára szóló programok

igazgatása; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában és működtetésében;

segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás,

hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); szakmai önéletrajz írása mások számára; szállodai üzletvezetés;

számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; számlakivonatok összeállítása; számlázás; személyzet kiválasztása

pszichológiai eljárásokkal; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó

előfizetések ügyintézése; telefonos üzenetközvetítés (telefonon el nem érhető ügyfeleknek); telemarketing

szolgáltatások; teleshop műsorok gyártása; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése;

termékminták, áruminták terjesztése; titkársági szolgáltatások; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; újság

előfizetések ügyintézésével kapcsolatos szolgáltatások; üzleti értékelések; üzleti hatékonysági szakértő

szolgáltatásai; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs

szolgáltatások; üzleti könyvvizsgálat (1); üzleti könyvvizsgálat (2); üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális

magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók összehozásával kapcsolatosan; üzleti menedzsment

előadóművészek részére; üzleti projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez; üzleti szerződések

tárgyalása másik fél megbízásából; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások;

üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció;

üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel sportolók számára; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére;

vállalati kommunikációs szolgáltatások; vásárlási megrendelések ügyintézése; visszatérítési programok üzleti

 irányítása harmadik felek számára; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

 38    Távközlés; digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás (távközlési szolgáltatás);

elektronikus levelezés, e-mail; faxberendezések kölcsönzése; faxok továbbítása; felhasználói hozzáférés

biztosítása számítógépes világhálókhoz; globális számítógépes hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása

(bérbeadása); hangposta szolgáltatások; hírügynökségek; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz;

információszolgáltatás távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás;

kommunikáció száloptikás hálózatok segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok

fórumai (chat szobák); mobiltelefonos kommunikáció; modemek kölcsönzése; műholdas átvitel; nagysebességű

adatátvitel; rádióadás; rádiós kommunikáció; személyhívó szolgáltatások (rádión, telefonon vagy egyéb

elektronikus kommunikációs eszközön keresztül); táviratok továbbítása; távírón keresztüli kommunikáció

biztosítása (1); távírón keresztüli kommunikáció biztosítása (2); távkonferencia szolgáltatások; távközlési
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berendezések kölcsönzése; távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; távközlési útválasztás és csomópont

szolgáltatások (beszélgetésterelés és összeköttetés); telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (1); telefon- és

mobiltelefon szolgáltatások (2); telefonok kölcsönzése; telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális

számítógépes hálózathoz; televíziós műsorszórás, közvetítés; telex szolgáltatások; üdvözlőkártyák továbbítása

online; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése; üzenetküldő készülékek

 kölcsönzése; vezeték nélküli műsorterjesztés; videokonferencia szolgáltatások; videó on-demand közvetítések.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; aikido oktatás; akadémiák

(oktatás); alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása (képzés); állatidomítás, kiképzés; állatkertek szolgáltatásai;

audioberendezések kölcsönzése; bálok szervezése; beltéri akváriumok kölcsönzése; bentlakásos iskolák;

cirkuszok; coaching (tréning); cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; dalírás; digitális zene szolgáltatása

az interneten (nem letölthető); diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; dzsúdó

(judo) oktatás; egészségklub szolgáltatások (egészség és fitnesz); éjszakai klubok; elektronikus

kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok online publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő

előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fényképészet; filmek feliratozása;

filmfelvevő berendezések kölcsönzése; filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a

reklámfilmek kivételével; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók; fitnesz órák vezetése; fordítás és

tolmácsolás; forgatókönyv írás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok készítése; golflétesítmények

üzemeltetése; gyakorlati képzés (szemléltetés); hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki szolgáltatások

rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra;

idegenvezetés túrák levezetése; időmérés sporteseményeken; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások;

játékfelszerelések kölcsönzése; játékkaszinók (szerencsejátékok); játékkölcsönzés; játéktermi szolgáltatások

nyújtása; jegyirodai szolgáltatások (szórakoztatás); jelbeszéd fordítása; kalligráfiai (szépírási) szolgáltatások;

karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás); know-how átadása (képzés);

konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könnyűbúvár felszerelések

kölcsönzése; könyvkiadás; könyvtári szolgáltatások; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése;

lemezlovas (DJ) szolgáltatások; levelező tanfolyamok; mentorálás; mikrofilmezés; modellt ülés művészek

számára; mozgókönyvtári szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése; múzeumi szolgáltatások (bemutatók,

kiállítások); művészeti alkotások bérbeadása; művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató

szolgáltatások; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem letölthető

televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek publikálása;

nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás;

oktatóvizsga drónok vezetésére képesítést szerezni kívánó felhasználók számára; online elérhető elektronikus

publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; óvodák; pályaválasztási tanácsadás; partik

tervezése (szórakoztatás); rádió- és televíziókölcsönzés; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós

szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; sado oktatás (japán teázási szertartással kapcsolatos oktatás); sajátos

igényekkel foglalkozó asszisztensek által nyújtott oktatási szolgáltatások; showműsorok készítése; show-műsorok

szervezése (impresszáriók szolgáltatásai); sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével;

sportlétesítmények üzemeltetése (1); sportlétesítmények üzemeltetése (2); sportpályák bérbeadása;

sportversenyek rendezése; stadionok bérbeadása; stúdiószolgáltatások; szabadidős létesítmények üzemeltetése;

szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szakmai átképzés; számítógépes hálózatról online

biztosított játékszolgáltatások; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; személyi edző szolgáltatások

(fitnesz edzés); szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szépségversenyek szervezése; szerencsejátékok;

szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szimulátorokkal nyújtott képzési szolgáltatások; színházi produkciók;

szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi díszletek kölcsönzése (2); szórakozási, szórakoztatási

információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés (kivéve reklámszövegek); táboroztatás; televíziós

szórakoztatás; teniszpályák kölcsönzése; testnevelés; tolmács szolgáltatások; tornatanítás; tördelési

szolgáltatások, nem hirdetési célokra; vallásoktatás; varieté-előadások bemutatása; versenyek szervezése (oktatás

vagy szórakoztatás); vezetett mászótúrák lebonyolítása; vidámparkok; videofelvevők kölcsönzése; videokamerák
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kölcsönzése; videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; videoszerkesztési szolgáltatások

eseményekhez; világitástechnikusi szolgáltatások eseményekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak

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

 ( 210 ) M 21 04307

 ( 220 ) 2021.12.21.

 ( 731 )  CO-OP Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Karácsonyi Zoltán, Budapest

  

( 546 )

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

háztartási illatosítók; illatosítók gépkocsikhoz; előnedvesített, mosogatószerrel átitatott törlőkendők;

mosogatószerek, mosogató készítmények; lefolyó és mosogató duguláselhárító készítmények; ízesítők, aromák

 élelmiszerekhez [illóolajok].

 4    Világítóanyagok; gyertyák és kanócok világításhoz; teamécsesek.

 5    Légillatosító és légfrissítő készítmények.

 6    Alufóliák sütéshez; főzéshez használt alufóliák.

 8    Evőeszközök.

9    Elektromos áram vezetésére szolgáló berendezések, készülékek és kábelek; elektromos áram tárolására

 szolgáló készülékek és berendezések; elektromos elemek, akkumulátorok; újratölthető elemek.

 11    Világítókészülékek, reflektorok; fényszóró izzók; elemlámpa izzók, vakuizzók; LED-izzók; halogén izzók;

 reflektoros izzók; dekoratív karácsonyfa izzók.

 16    Bevásárló szatyor, táska; egészségügyi papír, WC-papír; eldobható szalvéták; papír törlőkendők; sütőpapír;

 zsebkendők; szemeteszsákok; műanyag fólia csomagolásra; műanyag zacskók háztartási célokra.

  18    Táskák, kézitáskák; bevásárlótáskák; újrahasznosítható bevásárlótáskák; hálószatyrok bevásárláshoz.

 21    Teamécses-tartók; mikroszálas tisztítókendők; szöszmentes tisztítókendők, tisztítórongyok; tisztítókendők

cellulózból; háztartási tisztítóeszközök, kefék és kefekészítő anyagok; mosogatórongyok edények mosogatásához;

edények, fazekak; műanyag tányérok [edények]; sütőben használható edények; tálak, edények [háztartási

eszközök]; étkészletek; fésűk; szivacsok háztartási használatra; takarítóeszközök; fogvájók egyéni használatra;

 háztartási gumikesztyűk.

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők; zoknik és harisnyák.

  26    Bokarögzítők.

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

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

tejtermékek és tejtermék-helyettesítők; tejszínhabok; burgonyakrokett; chipsek; feldolgozott gyümölcsök,

gombák, zöldségek, diófélék és hüvelyesek; konzervek, savanyúságok; kókuszreszelék; földimogyorók;

feldolgozott tökmag; babok; zselék étkezési célra; fagyasztott hústermékek; fagyasztott haltermékek; fagyasztott

tenger gyümölcsei; fagyasztott gyümölcsök; fagyasztott zöldségek; hentesáruk; hús és hústermékek; keverve

 sütött gesztenye cukorral; sült gesztenye; étkezési napraforgómag.

 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; kekszek, rágcsálnivalók; ízesítőszerek/aromák [esszenciaolajok kivételével]; csokoládépaszták, krémek;
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kakaóalapú krémek szendvicskrémek formájában; feldolgozott gabonák, keményítő és az ezekből készült áruk,

pékáruk és élesztők; gabonakészítmények; reggeli gabonafélék, zabkása, búzadara; müzliszeletek,

energiaszeletek; puffasztott rizs; puffasztott rizs rágcsálnivalók; taco [kukorica chips]; nacho [kukorica chips];

cukorkák; cukormentes cukorkák; édességek (cukorkák), csokoládés szeletek, rágógumi; gyümölcsös zselés cukor

[édességek]; tejkaramella; cukorpótlók, édesítőszerek; ropik; tortadíszek cukorból; csokoládéból készült

tortadíszek; szőlőcukor; gumicukrok; keverékek pudingok készítéséhez, pudingporok; élesztő, élesztőszerek;

fagyasztott édességek; fagyasztott pizzaalapok; fagyasztott pizzák; fagyasztott sütemények; fagyasztott

 tésztalapok.

 31    Napraforgómag; fekhelyek és almok állatoknak; macskaalom; táplálékok és takarmányok állatoknak;

kutyaeledelek; macskaeledel; jutalomfalatok állatoknak; gabonából készült sütemények, kekszek állatoknak;

 italok állatoknak.

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

más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez; energiaitalok; pezsgőtabletták; ízesített vizek; lítiumos

 vizek.

  33    Borok; habzóbor, pezsgő; égetett szeszesitalok; előre kikevert szeszesitalok; likőrök.

  34    Gyufák.

 ( 210 ) M 21 04310

 ( 220 ) 2021.12.21.

 ( 731 )  CO-OP Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Karácsonyi Zoltán, Budapest

  

( 546 )

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

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és

csiszolószerek; háztartási illatosítók; illatosítók gépkocsikhoz; lefolyó és mosogató duguláselhárító készítmények;

 ízesítők, aromák élelmiszerekhez [illóolajok]; mosogatószerek, mosogató készítmények.

 4    Gyertyák és kanócok világításhoz; teamécsesek; világítóanyagok.

5    Étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony

állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek); légillatosító

 és légfrissítő készítmények; bébiételek.

 6    Főzéshez használt alufóliák; alufóliák sütéshez.

 8    Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; borotvák.

9    Elektromos áram tárolására szolgáló készülékek és berendezések; elektromos áram vezetésére szolgáló

 berendezések és készülékek; elemek; újratölthető elemek.

 11    Világítókészülékek, reflektorok; fényszóró izzók; elemlámpa izzók, vakuizzók; dekoratív karácsonyfa

 izzók; LED-izzók; reflektoros izzók; halogén izzók.

 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; bevásárló

szatyor, táska; egészségügyi papír, WC-papír; eldobható szalvéták; papír törlőkendők; szemeteszsákok; sütőpapír;

 műanyag zacskók háztartási célokra; műanyag fólia csomagolásra.

  20    Műanyag tortadíszek.

 21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; főzőedények és étkészletek, kanalak, kések és

villák kivételével; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); takarítóeszközök; üveg-, porcelán- és

fajanszáruk; teamécses-tartók; fogvájók egyéni használatra; háztartási gumikesztyűk; műanyag tányérok

 [edények].

  24    Textíliák és pótanyagaik; háztartási vászonnemű; függönyök textilből vagy műanyagból.
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  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők; zoknik és harisnyák.

  26    Bokarögzítők.

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

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

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

feldolgozott gyümölcsök, gombák, zöldségek, diófélék és hüvelyesek; konzervek, savanyúságok; hús és

hústermékek; hentesáruk; tejtermékek és tejtermék-helyettesítők; tejszínhabok; fagyasztott húsok; fagyasztott

 hústermékek; fagyasztott gyümölcsök; fagyasztott zöldségek.

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

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

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

szószok; jég [fagyott víz]; ízesítőszerek/aromák [esszenciaolajok kivételével]; kekszek, rágcsálnivalók;

csokoládépaszták, krémek; kakaóalapú krémek szendvicskrémek formájában; feldolgozott gabonák, keményítő és

az ezekből készült áruk, pékáruk és élesztők; gabonakészítmények; reggeli gabonafélék, zabkása, búzadara;

müzliszeletek, energiaszeletek; édességek (cukorkák), csokoládés szeletek, rágógumi; csokoládéból készült

tortadíszek; cukorból készült tortadíszek; cukorpótlók, édesítőszerek; keverékek pudingok készítéséhez,

pudingporok; fagyasztott édességek; fagyasztott pizzaalapok; fagyasztott pizzák; fagyasztott tészták; fagyasztott

 tésztalapok.

 31    Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, akvakultúrás, kertészeti és erdészeti termékek; nyers és

feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és

virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; táplálékok és italok állatoknak; maláta; fekhelyek és almok

 állatoknak.

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

 más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez; pezsgőtabletták.

  33    Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

 34    Dohány és dohánypótlók; cigaretták és szivarok; elektronikus cigaretták és orális párologtatók dohányosok

 számára; dohányzási cikkek; gyufák.

 35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák; élelmiszerekkel kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; globális számítógépes hálózatokon keresztül nyújtott, élelmiszerekkel

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; katalógusokon keresztül nyújtott, élelmiszerekkel kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; kedvtelésből tartott kisállatoknak szánt termékekkel kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; kertészeti cikkekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; kiskereskedelmi szolgáltatások

irodaszerekkel kapcsolatban; kiskereskedelmi szolgáltatások elektronikus háztartási berendezésekkel

kapcsolatban; kiskereskedelmi szolgáltatások konyhai eszközökkel kapcsolatban; ruházati cikkek és ruházati

kiegészítők értékesítésével kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; tisztításra használt árucikkekkel

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; világítással kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;

csemegeárukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; ételek főzésére szolgáló berendezésekkel

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; étkészletekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; illatosító

készítményekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; játékokkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; kiskereskedelmi bolti szolgáltatások a ruházat területén; online ruházati kiskereskedelmi bolti

szolgáltatások; takarmánnyal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; ünnepi dekorációkkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; élelmiszerekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; állatápolásra

használt készítményekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; elektronikus háztartási eszközökkel

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; ételek főzésére szolgáló berendezésekkel kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások; étkészletekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; fémárukkal

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; főzőedényekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások;

játékokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; kertészeti termékekkel kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások; lábbelikkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; ruházkodással kapcsolatos
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nagykereskedelmi szolgáltatások; sportcikkekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; takarmánnyal

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; segítségnyújtás kereskedelmi vállalatok menedzsmentjében;

segítségnyújtás franchise rendszerű üzletvitelhez; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése

más cégeknek]; üzleti konzultációs szolgáltatások; online reklám- és marketingszolgáltatások; varrócikkekkel

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; építésre szolgáló kézi működtetésű berendezésekkel kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; építésre szolgáló kézi működtetésű szerszámokkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; építőipari berendezésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; étrend-kiegészítőkkel

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; gépjárműtartozékokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;

állatalommal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; divatkiegészítőkkel kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; egyszer használatos papírtermékekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; eladó nélküli

 kiskereskedelmi bolt szolgáltatásai élelmiszerrel kapcsolatban.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

 ( 210 ) M 21 04348

 ( 220 ) 2021.12.23.

 ( 731 )  Ősz Szilárd Balázs, Berkenye (HU)

 ( 740 )  Komáromi és Körmendi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  7    Nyomdai matricák, betűjegyek.

 9    Laptop tok; tokok okostelefonhoz.

  18    Hétköznapi, utcai táskák.

  21    Bögrék, korsók.

  24    Párnahuzatok, vánkoshuzatok; törölközők; szövetek.

 25    Boxer alsónadrág, boxeralsók; dzsekik; hosszúnadrágok; legging nadrágok, cicanadrágok; melltartók;

 papucsok; pólók; pulóverek; sapkák; zoknik.

 ( 210 ) M 21 04349

 ( 220 ) 2021.12.23.

 ( 731 )  ALDI MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER Élelmiszer Kereskedelmi Betéti Társaság, Biatorbágy (HU)

 ( 740 )  Zimányi és Fakó Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

zsírok; zöldséges snackek; gyümölcsös snackek; zöldségből készült snackek; zöldségalapú snackek; feldolgozott

gyümölcsökből és feldolgozott diófélékből álló snack keverékek; banánchips; gyümölcssaláta; feldolgozott

 gyümölcsök és zöldségek; feldolgozott gyümölcsök, gombák, zöldségek, diófélék és hüvelyesek; zöldségsaláta.

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

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

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

 szószok; jég [fagyott víz].

 31    Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, akvakultúrás, kertészeti és erdészeti termékek; nyers és
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feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és

virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; maláta; bogyók

[gyümölcsök]; friss uborka; friss paradicsom; friss paprika; friss banán; friss sárgarépa; friss eper; feldolgozatlan

 gyümölcsök.

 ( 210 ) M 21 04350

 ( 220 ) 2021.12.23.

 ( 731 )  ALDI MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER Élelmiszer Kereskedelmi Betéti Társaság, Biatorbágy (HU)

 ( 740 )  Zimányi és Fakó Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

zsírok; zöldséges snackek; gyümölcsös snackek; zöldségből készült snackek; zöldségalapú snackek; feldolgozott

gyümölcsökből és feldolgozott diófélékből álló snack keverékek; banánchips; gyümölcssaláta; feldolgozott

 gyümölcsök és zöldségek; feldolgozott gyümölcsök, gombák, zöldségek, diófélék és hüvelyesek; zöldségsaláta.

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

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

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

 szószok; jég [fagyott víz].

 31    Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, akvakultúrás, kertészeti és erdészeti termékek; nyers és

feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és

virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; maláta; bogyók

[gyümölcsök]; friss uborka; friss paradicsom; friss paprika; friss banán; friss sárgarépa; friss eper; feldolgozatlan

 gyümölcsök.

 ( 210 ) M 21 04351

 ( 220 ) 2021.12.23.

 ( 731 )  ALDI MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER Élelmiszer Kereskedelmi Betéti Társaság, Biatorbágy (HU)

 ( 740 )  Zimányi és Fakó Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

zsírok; zöldséges snackek; gyümölcsös snackek; zöldségből készült snackek; zöldségalapú snackek; feldolgozott

gyümölcsökből és feldolgozott diófélékből álló snack keverékek; banánchips; gyümölcssaláta; feldolgozott

 gyümölcsök és zöldségek; feldolgozott gyümölcsök, gombák, zöldségek, diófélék és hüvelyesek; zöldségsaláta.

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

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

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

 szószok; jég [fagyott víz].

 31    Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, akvakultúrás, kertészeti és erdészeti termékek; nyers és

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 8. szám, 2022.04.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M967



feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és

virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; maláta; bogyók

[gyümölcsök]; friss uborka; friss paradicsom; friss paprika; friss banán; friss sárgarépa; friss eper; feldolgozatlan

 gyümölcsök.

 ( 210 ) M 21 04352

 ( 220 ) 2021.12.23.

 ( 731 )  ALDI MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER Élelmiszer Kereskedelmi Betéti Társaság, Biatorbágy (HU)

 ( 740 )  Zimányi és Fakó Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

zsírok; zöldséges snackek; gyümölcsös snackek; zöldségből készült snackek; zöldségalapú snackek; feldolgozott

gyümölcsökből és feldolgozott diófélékből álló snack keverékek; banánchips; gyümölcssaláta; feldolgozott

 gyümölcsök és zöldségek; feldolgozott gyümölcsök, gombák, zöldségek, diófélék és hüvelyesek; zöldségsaláta.

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

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

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

 szószok; jég [fagyott víz].

 31    Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, akvakultúrás, kertészeti és erdészeti termékek; nyers és

feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és

virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; maláta; bogyók

[gyümölcsök]; friss uborka; friss paradicsom; friss paprika; friss banán; friss sárgarépa; friss eper; feldolgozatlan

 gyümölcsök.

 ( 210 ) M 21 04353

 ( 220 ) 2021.12.23.

 ( 731 )  ALDI MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER Élelmiszer Kereskedelmi Betéti Társaság, Biatorbágy (HU)

 ( 740 )  Zimányi és Fakó Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

zsírok; zöldséges snackek; gyümölcsös snackek; zöldségből készült snackek; zöldségalapú snackek; feldolgozott

gyümölcsökből és feldolgozott diófélékből álló snack keverékek; banánchips; gyümölcssaláta; feldolgozott

 gyümölcsök és zöldségek; feldolgozott gyümölcsök, gombák, zöldségek, diófélék és hüvelyesek; zöldségsaláta.

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

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

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

 szószok; jég [fagyott víz].

 31    Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, akvakultúrás, kertészeti és erdészeti termékek; nyers és

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 8. szám, 2022.04.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M968



feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és

virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; maláta; bogyók

[gyümölcsök]; friss uborka; friss paradicsom; friss paprika; friss banán; friss sárgarépa; friss eper; feldolgozatlan

 gyümölcsök.

 ( 210 ) M 21 04354

 ( 220 ) 2021.12.23.

 ( 731 )  ALDI MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER Élelmiszer Kereskedelmi Betéti Társaság, Biatorbágy (HU)

 ( 740 )  Zimányi és Fakó Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

zsírok; zöldséges snackek; gyümölcsös snackek; zöldségből készült snackek; zöldségalapú snackek; feldolgozott

gyümölcsökből és feldolgozott diófélékből álló snack keverékek; banánchips; gyümölcssaláta; feldolgozott

 gyümölcsök és zöldségek; feldolgozott gyümölcsök, gombák, zöldségek, diófélék és hüvelyesek; zöldségsaláta.

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

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

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

 szószok; jég [fagyott víz].

 31    Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, akvakultúrás, kertészeti és erdészeti termékek; nyers és

feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és

virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; maláta; bogyók

[gyümölcsök]; friss uborka; friss paradicsom; friss paprika; friss banán; friss sárgarépa; friss eper; feldolgozatlan

 gyümölcsök.

 ( 210 ) M 21 04355

 ( 220 ) 2021.12.23.

 ( 731 )  ALDI MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER Élelmiszer Kereskedelmi Betéti Társaság, Biatorbágy (HU)

 ( 740 )  Zimányi és Fakó Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

zsírok; zöldséges snackek; gyümölcsös snackek; zöldségből készült snackek; zöldségalapú snackek; feldolgozott

gyümölcsökből és feldolgozott diófélékből álló snack keverékek; banánchips; gyümölcssaláta; feldolgozott

 gyümölcsök és zöldségek; feldolgozott gyümölcsök, gombák, zöldségek, diófélék és hüvelyesek; zöldségsaláta.

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

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

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

 szószok; jég [fagyott víz].

 31    Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, akvakultúrás, kertészeti és erdészeti termékek; nyers és
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feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és

virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; maláta; bogyók

[gyümölcsök]; friss uborka; friss paradicsom; friss paprika; friss banán; friss sárgarépa; friss eper; feldolgozatlan

 gyümölcsök.

 ( 210 ) M 21 04359

 ( 220 ) 2021.12.29.

 ( 731 )  Meleg Zoltán, Örkény (HU)

 ( 541 ) artsy

 ( 511 ) 2    Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; színezékek, festékek; tinták nyomtatáshoz,

jelöléshez és gravírozáshoz; nyers természetes gyanták; fémlapok és fémporok festéshez, dekoráláshoz,

 nyomtatáshoz és képzőművészethez.

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

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

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

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

 ( 210 ) M 21 04360

 ( 220 ) 2021.12.29.

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

 ( 740 )  Bagócsi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) A világnak csak egy apa vagy de nekünk te vagy a világ

 ( 511 )  25    Férfi, női és gyermek ruházat; kisgyermek ruházat; ruhák csecsemők és kisgyermekek számára; pólóingek,

 kötött ingek, pólók; pulóverek, kötényruhák; ruházati cikkek; nyomtatott pólók.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

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

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

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

 csecsemők és kisgyermekek számára.

 ( 210 ) M 21 04361

 ( 220 ) 2021.12.29.

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

 ( 740 )  Bagócsi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) A világnak csak egy anya vagy de nekünk te vagy a világ

 ( 511 )  25    Férfi, női és gyermek ruházat; kisgyermek ruházat; ruhák csecsemők és kisgyermekek számára; pólóingek,

 kötött ingek, pólók; pulóverek, kötényruhák; ruházati cikkek; nyomtatott pólók.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

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

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

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

 csecsemők és kisgyermekek számára.

 ( 210 ) M 21 04362

 ( 220 ) 2021.12.29.

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

 ( 740 )  Bagócsi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Ha papa nem tudja megjavítani akkor senki sem tudja

 ( 511 )  25    Férfi, női és gyermek ruházat; kisgyermek ruházat; ruhák csecsemők és kisgyermekek számára; pólóingek,
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 kötött ingek, pólók; pulóverek, kötényruhák; ruházati cikkek; nyomtatott pólók.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

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

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

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

 csecsemők és kisgyermekek számára.

 ( 210 ) M 21 04363

 ( 220 ) 2021.12.29.

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

 ( 740 )  Bagócsi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Ha apa nem tudja megjavítani akkor senki sem tudja

 ( 511 )  25    Férfi, női és gyermek ruházat; kisgyermek ruházat; ruhák csecsemők és kisgyermekek számára; pólóingek,

 kötött ingek, pólók; pulóverek, kötényruhák; ruházati cikkek; nyomtatott pólók.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

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

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

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

 csecsemők és kisgyermekek számára.

 ( 210 ) M 21 04364

 ( 220 ) 2021.12.29.

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

 ( 740 )  Bagócsi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) The walking dad

 ( 511 )  25    Férfi, női és gyermek ruházat; kisgyermek ruházat; ruhák csecsemők és kisgyermekek számára; pólóingek,

 kötött ingek, pólók; pulóverek, kötényruhák; ruházati cikkek; nyomtatott pólók.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

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

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

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

 csecsemők és kisgyermekek számára.

 ( 210 ) M 21 04365

 ( 220 ) 2021.12.29.

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

 ( 740 )  Bagócsi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Ha mama nem tudja megsütni akkor senki sem tudja

 ( 511 )  25    Férfi, női és gyermek ruházat; kisgyermek ruházat; ruhák csecsemők és kisgyermekek számára; pólóingek,

 kötött ingek, pólók; pulóverek, kötényruhák; ruházati cikkek; nyomtatott pólók.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

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

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

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

 csecsemők és kisgyermekek számára.

 ( 210 ) M 21 04366

 ( 220 ) 2021.12.29.

 ( 731 )  WeLoveShirts Korlátolt Felelősségű Társaság, Kecskemét (HU)
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 ( 740 )  Bagócsi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Ha anya nem tudja megsütni akkor senki sem tudja

 ( 511 )  25    Férfi, női és gyermek ruházat; kisgyermek ruházat; ruhák csecsemők és kisgyermekek számára; pólóingek,

 kötött ingek, pólók; pulóverek, kötényruhák; ruházati cikkek; nyomtatott pólók.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

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

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

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

 csecsemők és kisgyermekek számára.

 ( 210 ) M 21 04367

 ( 220 ) 2021.12.29.

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

 ( 740 )  Bagócsi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Férfi, női és gyermek ruházat; kisgyermek ruházat; ruhák csecsemők és kisgyermekek számára; pólóingek,

 kötött ingek, pólók; pulóverek, kötényruhák; ruházati cikkek; nyomtatott pólók.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

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

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

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

 csecsemők és kisgyermekek számára.

 ( 210 ) M 21 04368

 ( 220 ) 2021.12.29.

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

 ( 740 )  Bagócsi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Férfi, női és gyermek ruházat; kisgyermek ruházat; ruhák csecsemők és kisgyermekek számára; pólóingek,

 kötött ingek, pólók; pulóverek, kötényruhák; ruházati cikkek; nyomtatott pólók.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

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

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

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

 csecsemők és kisgyermekek számára.

 ( 210 ) M 21 04369

 ( 220 ) 2021.12.29.

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

 ( 740 )  Bagócsi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Hektár harcos
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 ( 511 )  25    Férfi, női és gyermek ruházat; kisgyermek ruházat; ruhák csecsemők és kisgyermekek számára; pólóingek,

 kötött ingek, pólók; pulóverek, kötényruhák; ruházati cikkek; nyomtatott pólók.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

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

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

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

 csecsemők és kisgyermekek számára.

 ( 210 ) M 21 04370

 ( 220 ) 2021.12.29.

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

 ( 740 )  Bagócsi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Én egy apuka vagyok, olyan mint egy normál apuka csak sokkal menőbb

 ( 511 )  25    Férfi, női és gyermek ruházat; kisgyermek ruházat; ruhák csecsemők és kisgyermekek számára; pólóingek,

 kötött ingek, pólók; pulóverek, kötényruhák; ruházati cikkek; nyomtatott pólók.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

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

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

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

 csecsemők és kisgyermekek számára.

 ( 210 ) M 21 04371

 ( 220 ) 2021.12.29.

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

 ( 740 )  Bagócsi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) A halak hívnak, mennem kell

 ( 511 )  25    Férfi, női és gyermek ruházat; kisgyermek ruházat; ruhák csecsemők és kisgyermekek számára; pólóingek,

 kötött ingek, pólók; pulóverek, kötényruhák; ruházati cikkek; nyomtatott pólók.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

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

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

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

 csecsemők és kisgyermekek számára.

 ( 210 ) M 21 04372

 ( 220 ) 2021.12.29.

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

 ( 740 )  Bagócsi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Hív az erdő, mennem kell

 ( 511 )  25    Férfi, női és gyermek ruházat; kisgyermek ruházat; ruhák csecsemők és kisgyermekek számára; pólóingek,

 kötött ingek, pólók; pulóverek, kötényruhák; ruházati cikkek; nyomtatott pólók.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

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

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

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

 csecsemők és kisgyermekek számára.

 ( 210 ) M 21 04375

 ( 220 ) 2021.12.29.
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 ( 731 )  WeLoveShirts Korlátolt Felelősségű Társaság, Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Bagócsi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Néhányan a nevemen szólítanak, de apának hívnak a legfontosabbak

 ( 511 )  25    Férfi, női és gyermek ruházat; kisgyermek ruházat; ruhák csecsemők és kisgyermekek számára; pólóingek,

 kötött ingek, pólók; pulóverek, kötényruhák; ruházati cikkek; nyomtatott pólók.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

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

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

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

 csecsemők és kisgyermekek számára.

 ( 210 ) M 21 04376

 ( 220 ) 2021.12.29.

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

 ( 740 )  Bagócsi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Néhányan a nevemen szólítanak, de a legfontosabbak papának szólítanak

 ( 511 )  25    Férfi, női és gyermek ruházat; kisgyermek ruházat; ruhák csecsemők és kisgyermekek számára; pólóingek,

 kötött ingek, pólók; pulóverek, kötényruhák; ruházati cikkek; nyomtatott pólók.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

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

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

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

 csecsemők és kisgyermekek számára.

 ( 210 ) M 21 04377

 ( 220 ) 2021.12.29.

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

 ( 740 )  Bagócsi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Néhányan a nevemen szólítanak, de anyának hívnak a legfontosabbak

 ( 511 )  25    Férfi, női és gyermek ruházat; kisgyermek ruházat; ruhák csecsemők és kisgyermekek számára; pólóingek,

 kötött ingek, pólók; pulóverek, kötényruhák; ruházati cikkek; nyomtatott pólók.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

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

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

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

 csecsemők és kisgyermekek számára.

 ( 210 ) M 22 00018

 ( 220 ) 2022.01.04.

 ( 731 )  Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 541 ) Millenáris Park

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

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

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

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 22 00019

 ( 220 ) 2022.01.04.
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 ( 731 )  Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 541 ) Álmok Álmodói

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

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

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

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 22 00039

 ( 220 ) 2022.01.06.

 ( 731 )  Váradi György, Budapest (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 6    Fémcsatornák légkondicionáló berendezésekhez; légkondicionáló vezetékek fémből; csővezetékek [fém -]

szellőző és légkondicionáló berendezésekhez; fém csővezetékek szellőző és légkondicionáló berendezésekhez;

 csővezetékek fémből szellőző és légkondicionáló berendezésekhez.

 7    Kompresszorok légkondicionálókhoz; kompresszorok légkondicionáló készülékekhez.

9    Klímaszabályozó digitális termosztátok; vákuumos klímavizsgáló berendezések; távvezérlő készülékek

 légkondicionáló berendezésekhez.

 11    Helyben használt klímaberendezések [ipari használatra]; központi klímaberendezések háztartási célokra;

központi klímaberendezések; légkondicionáló szűrők; szűrők légkondicionálókhoz; légszűrők

légkondicionálókhoz; szűrők légkondicionáló berendezésekhez; elektromos szűrők légkondicionáló

berendezésekhez; szobai légkondicionálók; kombináltfűtő- és légkondicionáló berendezések; elszívó

berendezések [szellőzőrendszerek vagy légkondicionálók]; ablakra szerelt légkondicionáló berendezések [ipari

célokra]; hvac rendszerek [fűtő, szellőztető és légkondícionáló]; hvac rendszerek [fűtő, szellőztető és

légkondicionáló]; légkondicionáló készülékekhez használt párásító berendezések; légkondicionálók;

légkondicionáló berendezések; hordozható légkondicionáló berendezések; háztartási légkondicionáló

berendezések; háztartási légkondicionáló készülékek; légkondicionáló egységek lakásokba; ipari légkondicionáló

berendezések; légkondicionáló berendezések ipari használatra; központi típusú légkondicionáló berendezések;

 légkondicionáló berendezések kereskedelmi használatra; légkondicionáló készülékek kereskedelmi használatra.

  17    Szigetelések légkondicionálókhoz.

 19    Vezetékek légkondicionálókhoz, nem fémből; csövek nem fémből, szellőztető és légkondicionáló

 berendezésekhez.

 37    Klímaberendezések felújítása; klímarendszerek beüzemelése; légkondicionálási, klímatechnikai vállalkozási

szolgáltatások; klímarendszerek karbantartásával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; klímarendszerek

javításával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; légkondicionáló-tisztítási szolgáltatások; fűtő, szellőztető és

légkondicionáló berendezések üzembe helyezése, karbantartása és javítása; légkondicionáló berendezések

javítása; légkondicionáló berendezések üzembe helyezése; légkondicionáló berendezések tervszerű szervizelése;

elektronikus vagy légkondicionáló rendszerek karbantartása; légkondicionáló berendezések telepítése és javítása;

légkondicionáló berendezések felszerelése és javítása; légkondicionáló berendezések javítása és karbantartása;

légkondicionáló berendezések javítása vagy karbantartása; légkondicionáló berendezések épületekbe való

utólagos beszerelése; légkondicionáló berendezések javítása vagy karbantartása [ipari célra]; légkondicionáló

berendezések üzembe helyezése, karbantartása és javítása; fűtő-, szellőző- és légkondicionáló berendezések

 épületekbe való utólagos beszerelése.
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 40    Légkondicionáló berendezések kölcsönzése; légkondicionáló készülékek bérbeadásával kapcsolatos

 tájékoztatás.

 ( 210 ) M 22 00042

 ( 220 ) 2022.01.07.

 ( 731 )  Berta Gergő, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Célzott marketing; digitális hálózatok útján nyújtott marketingszolgáltatások; digitális marketing; direkt

marketingszolgáltatások; direkt marketingre vonatkozó konzultáció; e-sporteseményekhez kapcsolódó

marketingszolgáltatások; hangfelvételek gyártása marketing célokra; internetes marketing; internetes

marketinggel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások; kereskedelmi információs ügynökségek [üzleti információk,

pl. marketing vagy demográfiai adatok biztosítása]; kereskedelmi marketing [nem értékesítés]; keresőmotoros

marketingszolgáltatások; kreatív marketingterv kidolgozására irányuló szolgáltatások; kutatási szolgáltatások

reklámozással és marketinggel kapcsolatban; marketing beszámolók készítése; marketing célú becslések;

marketing előrejelzés; marketing felmérések tervezése; marketing információk; marketing információk nyújtása;

marketing információk szolgáltatása; marketing kampányok; marketing koncepciók kidolgozása; marketing

konzultációs szolgáltatások; marketing menedzsment konzultációhoz kapcsolódó üzleti tanácsadás; marketing

menedzsment tanácsadás; marketing menedzsmenthez kapcsolódó tanácsadás; marketing promóciós

rendezvények szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatások; marketing segítségnyújtás; marketing

stratégiák és koncepciók kidolgozása; marketing stratégiák tervezése; marketing szoftverkiadás keretében;

marketingszolgáltatások; marketingszolgáltatások az éttermek területén; marketingszolgáltatások a fogászat

területén; marketingszolgáltatások az utazás területén; marketingszolgáltatások a honlapforgalom optimalizálása

terén; marketing támogatást nyújtó franchise szolgáltatások; marketingtanácsadás; marketingtanácsadás és

-szolgáltatások; marketing tanácsadó szolgáltatások biztosítása gyártók részére; marketing tanulmányok

előkészítése; marketing tanulmányok készítése; marketing tanulmányokhoz kapcsolódó tervezési szolgáltatások;

marketingadatok statisztikai értékelése; marketingcélú demográfiai konzultáció; marketinggel kapcsolatos

szakmai konzultáció; marketinggel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; marketinggel kapcsolatos üzleti

tanácsadás; marketinggel kapcsolatos adminisztráció; marketinggel kapcsolatos információnyújtás; marketinggel

kapcsolatos információnyújtás weboldalakon keresztül; marketinghez kapcsolódó elemzés; marketingkutatás a

kozmetikai cikkek, illatszerek és szépségápolási termékek terén marketingrendezvények megrendezése és

lebonyolítása; marketingstratégiai vizsgálatok; marketingstratégiák kidolgozása és kivitelezése mások

megbízásából; marketingszemélyzet irányítása; marketingtanácsadás a közösségi média területén;

marketingtervek elkészítése; marketingtervek kidolgozása; marketingtrendek elemzése; marketingügynökségi

szolgáltatások; mások áruinak és szolgáltatásainak marketingje; mások termékeinek és szolgáltatásainak

marketingje kuponok terjesztése révén; mindenféle reklámozási és marketing bemutató anyagok bérbeadása;

online reklám és marketingszolgáltatások; online weblapok népszerűsítése, reklámozása és marketingje,;

partnerprogram-marketing; partnerprogram-marketinggel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások; pénzgyűjtési

kampányok marketingjével kapcsolatos üzleti konzultációs szolgáltatások; pénzügyi marketing; piackutatás és

marketing tanulmányok; promóciós marketing; promóciós marketing-szolgáltatások audiovizuális média

felhasználásával; reklám és marketing; reklám- és marketing konzultáció; reklám- és marketingszolgáltatások;

reklám- és marketingszolgáltatások kommunikációs csatornákon keresztül biztosítva; reklám- és

marketingszolgáltatások blogokon keresztül biztosítva; reklám-, marketing és hirdetési anyagok terjesztése;

szájról-szájra marketing; telefonos marketing; ügyfélprofil meghatározása kereskedelmi vagy marketing célokra;

üzleti konzultáció a marketinggel kapcsolatban; üzleti marketing-konzultációs szolgáltatások; üzleti

marketingszolgáltatások; üzleti marketing tanácsadás; üzlettel és marketinggel kapcsolatos információk vagy

vizsgálatok; vegyi termékek marketingjére vonatkozó tanácsadás; vegyipari termékek marketingjével kapcsolatos
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 tanácsadás; videofelvételek készítése marketing célokra.

 42    Grafikus tervezés, design; grafikus tervezési szolgáltatások; grafikus tervező szolgáltatásai; grafikusművészi

tervezési szolgáltatások; hirdetési logók grafikus formatervezése; népszerűsítési anyagok grafikus tervezése;

promóciós anyagok grafikus tervezése; honlap- és weboldal tervezés; honlapok és weboldalak tervezése;

elektronikusan tárolt weboldalak készítése online szolgáltatásokhoz és az internetre; honlapok és weboldalak

tervezése és kivitelezése; honlapok és weboldalak tervezése és fejlesztése; honlapok és weboldalak tervezése és

frissítése; internetes weboldalak készítése; internetes weboldalak összegyűjtése; internetes weboldalak tervezése

és fejlesztése; weboldal fejlesztő szolgáltatások; weboldal hálózatok tervezése és kivitelezése; weboldal

használhatóságának tesztelése; weboldal készítési és karbantartási szolgáltatás; weboldal kezelési szolgáltatások;

weboldal tervezés; weboldal tervezés készítés; weboldal tervező és készítő szolgáltatások; weboldal (weblap)

készítési és karbantartási szolgáltatás; weboldalak aktualizálása; weboldalak építése és karbantartása; weboldalak

feltöltésével kapcsolatos szolgáltatások; weboldalak karbantartása; weboldalak karbantartása és online webes

tárolási lehetőségek nyújtása; weboldalak készítése és karbantartása; weboldalak készítése és tervezése;

weboldalak készítése mások megbízásából; weboldalak készítése számítógépes hálózatokhoz; weboldalak

készítése, tervezése és karbantartása; weboldalak létrehozása, karbantartása és üzemeltetése mások számára;

weboldalak programozása; weboldalak tervezése; weboldalak tervezése és karbantartása; weboldalak tervezése és

készítése; weboldalak tervezése és létrehozása mások számára; weboldalak tervezése hirdetési célokra;

weboldalak tervezésével kapcsolatos tanácsadás; weboldaltervezési és karbantartási szolgáltatások; weboldal

frissítési szolgáltatások; weboldalak tervezése, létrehozása és programozása; online weboldalak tervezése,

kialakítása és fejlesztése harmadik felek részére; mobil weboldalak hosztolása; digitális fényképek és videók

elektronikus tárolására szolgáló weboldal biztosítása; internetes weboldal hosting szolgáltatások; online

weboldalak hosztolása mások számára; online weboldalak tárolása mások számára interaktív megbeszélések

lebonyolításához; online weboldalak tárolása mások számára online tartalmak megosztására; weboldalak

fogadása, tárolása; grafikai tervezés internetes weboldalak összeállításához; internetes weboldalak készítésére

 szolgáló tervezés és grafikai tervezés; weboldalak készítésére szolgáló tervezés és grafikai tervezés.

 ( 210 ) M 22 00071

 ( 220 ) 2022.01.10.

 ( 731 )  Martin Imre, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 22 00074

 ( 220 ) 2022.01.10.

 ( 731 )  UNIX AUTÓ Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) SHUTTLEE

 ( 511 ) 7    Ipari robotok; automatizált kezelő robotberendezések áruk be- és kipakolására; rakodógépek;

rakománykezelő gépek; automatizált gépek anyagok rakodásához; címkéző robotgépek; emelő robotok; robotizált

berendezések anyagkezeléshez; szállító robotok; mozgató és kezelő berendezések; anyagmozgató gépek;

csomagológépek; mechanikus és pneumatikus emelőberendezések; teherszállító [emelő] gépek; automata

 szállítószalagos berendezések; anyagkezelő szállítószalagok.

9    Szoftverek; ipari automatizálási szoftverek; alkalmazásszoftverek robotokhoz; szoftverek robotikus

 folyamatautomatizáláshoz [rpa]; logisztikai szoftverek.

 39    Szállítás; szárazföldi szállítás; utazás és utasok szállítása; személy- és teherszállítási szolgáltatások; áruk

 szállítása; bérelt járművek biztosítása személyszállításra.
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 ( 210 ) M 22 00075

 ( 220 ) 2022.01.10.

 ( 731 )  UNIX AUTÓ Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) A.Z.

 ( 511 ) 7    Ipari robotok; automatizált kezelő robotberendezések áruk be- és kipakolására; rakodógépek;

rakománykezelő gépek; automatizált gépek anyagok rakodásához; címkéző robotgépek; emelő robotok; robotizált

berendezések anyagkezeléshez; szállító robotok; mozgató és kezelő berendezések; anyagmozgató gépek;

csomagológépek; mechanikus és pneumatikus emelőberendezések; teherszállító [emelő] gépek; automata

 szállítószalagos berendezések; anyagkezelő szállítószalagok.

9    Szoftverek; ipari automatizálási szoftverek; alkalmazásszoftverek robotokhoz; szoftverek robotikus

 folyamatautomatizáláshoz [rpa]; logisztikai szoftverek.

 39    Szállítás; szárazföldi szállítás; utazás és utasok szállítása; személy- és teherszállítási szolgáltatások; áruk

 szállítása; bérelt járművek biztosítása személyszállításra.

 ( 210 ) M 22 00076

 ( 220 ) 2022.01.10.

 ( 731 )  Ráday SOHO Kultúrális Egyesület, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ferenczi Milán, Budapest

 ( 541 ) KULTUCCA

 ( 511 )  35    Árucikkek promóciója influenszerek segítségével; apróhirdetési szolgáltatások; áruértékesítéssel kapcsolatos

reklámszolgáltatások; célzott marketing; digitális marketing; digitális reklámszolgáltatások; divatbemutatók

szervezése eladásösztönzési célokra; egyéni reklámok elkészítése mások számára; eladási, értékesítési

promóciók; előadások, prezentációk szervezése reklámozási célokra; hirdetés elektronikus hirdetőtáblán; hirdetés

és reklámozás; hirdetés elektronikus médián, főként interneten keresztül; hirdetés folyóiratokban,

prospektusokban és újságokban; hirdetések elhelyezése; hirdetések készítése és elhelyezése; hirdetési- és

reklámszolgáltatások; hirdetéssel, reklámozással kapcsolatos információ gyűjtése; hirdetéssel, reklámozással

kapcsolatos adatok terjesztése; hirdetésszervezés; internetes marketing; internetes reklámozási szolgáltatások;

kereskedelmi promóciós szolgáltatások; kereskedelmi vállalkozásoknak nyújtott, reklámozással kapcsolatos

segítségnyújtás; kereskedelmi vásárok és kiállítások szervezése; kereskedelmi vásárok reklámozás céllal való

szervezése; kereskedelmi vásárokon, kiállításokon nyújtott szolgáltatások; koncertek promóciója [reklámozása];

közönségszolgálati szolgáltatások; különleges rendezvények promóciója; kültéri reklámok elkészítése és

elhelyezése; online reklám- és marketingszolgáltatások; online reklámozás; online reklámozás számítógépes

kommunikációs hálózatokon keresztül; online weblapok népszerűsítése, reklámozása és marketingje; szabadtéri

reklámozás, hirdetés; szórólapok tervezése; szórólapok kiadása; telefonos marketing; üzleti hirdetés, reklámozás,

főként a telematikai és telefonos hálózatok területén; üzletvezetési segítségnyújtás a vállalat fejlesztéséhez;

üzletvitellel kapcsolatos reklámszolgáltatások; vállalatok promóciója [reklámozás]; vizuális reklámanyagok

gyártása; adminisztratív támogatás és adatfeldolgozási szolgáltatások; éttermek igazgatása; franchise-ok

létrehozásával kapcsolatos üzleti segítségnyújtás; kiskereskedelmi vállalkozás igazgatása; szolgáltatások

kereskedelmi ügyletek kezelésére; szórakoztatóhelyek üzleti vezetése; szórakoztatóipari előadók üzleti

menedzsmentje; üzlet felügyelet; üzleti adminisztráció és menedzsment; üzleti értekezletek szervezése és

lebonyolítása; üzleti folyamatkezelés és tanácsadás; üzleti hálózati szolgáltatások; üzleti menedzsment; üzleti

menedzsment boltok, üzletek számára; üzleti menedzsment előadóművészek részére; üzleti projektek ügyvitele;

üzleti projekt management; üzleti működési segítségnyújtás vállalatok számára; üzleti segítségnyújtás; üzleti

segítségnyújtó szolgáltatások; üzleti stratégiai tervezés; üzleti tájékoztatások; üzleti találkozók tervezése;

vállalatirányítási segítségnyújtás; zenészek üzleti menedzsmentje; vállalati kommunikációs szolgáltatások;

közönségszolgálathoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; divatbemutatók kereskedelmi célokra;

divatbemutatók szervezése promóciós célokból; kereskedelmi bemutatók (kiállítások) és vásárok lebonyolítása,
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szervezése és rendezése kereskedelmi- és reklámcélokra; kereskedelmi bemutatók levezetése; kereskedelmi

bemutatók promóciója és lebonyolítása; kereskedelmi bemutatókkal kapcsolatos szervezési szolgáltatások;

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

reklámcélú kiállítások rendezése; kiállítások szervezése üzleti célokra; szakmai bemutatók rendezése; üzleti célú

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

lebonyolítása kereskedelmi vagy reklámcélokra; promóciós anyagok terjesztése; nyomtatott reklámanyagok

terjesztése; nyomtatott promóciós anyagok terjesztése postai úton; promóciós szórólapok terjesztése;

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

szétosztása reklámcélokra; reklám- és promóciós anyagok terjesztése; reklám, prospektusok terjesztése;

reklámanyagok terjesztése; reklámszórólapok terjesztése; mindenféle reklámozási és marketing bemutató

anyagok bérbeadása; közösségi vásárlás megszervezése; előadások, prezentációk szervezése kereskedelmi

célokra; előadások, prezentációk rendezése kereskedelmi célokra; előadások, prezentációk rendezése üzleti

célokra; éttermek létrehozásával kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások; éttermek működtetésével

 kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások; éttermi franchise-hoz kapcsolódó üzleti tanácsadás.

 41    Audiovizuális bemutatók; bálok szervezése; bálok szervezése és lebonyolítása; borkóstolás [szórakoztatási

szolgáltatások]; borkóstolással kapcsolatos szórakoztatás; borkóstolók szervezése és lebonyolítása szórakoztatási

célokból; diszkók szolgáltatásai; diszkókban nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; diszkotéka működtetése;

éjszakai klubok; éjszakai klubokban nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; éjszakai mulatók szolgáltatásai;

éjszakai szórakozóhelyeken nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; élő előadásokkal kapcsolatos szolgáltatások;

előadó-művészeti színházi létesítmények biztosítása; előadóművész által nyújtott szórakoztató szolgáltatások;

előadóművészek szolgáltatásai; fesztiválok szervezése; fesztiválok szervezése kulturális célokra; fesztiválok

szervezése szórakoztatási célokra; gálák, díszünnepélyek rendezése; kabaré; kabarék és diszkók; kabaréklub

szolgáltatások; karaoke bár szolgáltatások; klubok szórakoztató szolgáltatásai; klubszolgáltatások [diszkó];

koncertekkel kapcsolatos szolgáltatások; konferenciák, kiállítások és versenyek szervezése; közösségi kulturális

rendezvények szervezése; közösségi klubok szolgáltatásai szórakoztatási célokra; kulturális célú bemutatók

rendezése; kulturális célú fesztiválok rendezése; kulturális célú műhelyek; kulturális célú műsorok szervezése;

kulturális célú rendezvények szervezése; kulturális célú ünnepségek szervezése; kulturális és művészeti

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

események lebonyolítása; kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása; kulturális show-k szervezése;

kulturális szolgáltatások; kulturális, szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés; kulturális tevékenységek;

kulturális tevékenységek lebonyolítása; kulturális tevékenységek szervezése nyári táborokhoz; kulturális

tevékenységek intézése [szervezése]; kulturális tevékenységek biztosítása; kulturális tevékenységekkel

kapcsolatos tájékoztatás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése és tartása; partik tervezése

[szórakoztatás]; partik tervezésével kapcsolatos konzultáció; partik tervezése és lebonyolítása [szórakoztatás];

partiszervezés; partiszervezési szolgáltatások; show-k gyártása; show-k szervezése és bemutatása; szabadidős,

rekreációs tevékenységek szervezése; szabadidős szolgáltatások; szórakozáshoz kapcsolódó foglalási,

jegyértékesítő szolgáltatások; szórakozási lehetőségek biztosítása; szórakozási, szórakoztatási információk;

szórakoztatás; születésnapi party- rendezvény szervezése; szórakoztató tevékenységek lebonyolítása; táncos

események szervezése; táncos rendezvények; táncos rendezvények szervezése; vendéglátóipari szolgáltatások

(szórakoztatás); helyfoglalás előadásokra és színházi jegyfoglalás; helyfoglalás koncertre; helyfoglalás

show-műsorokra; helyfoglalás szórakoztató eseményekre; szórakoztató rendezvényekhez kapcsolódó

 jegyfoglalási és előjegyzési szolgáltatások; jegyvásárlási szolgáltatások szórakoztató rendezvényekhez.

 ( 210 ) M 22 00077

 ( 220 ) 2022.01.10.

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

 ( 740 )  Kurucz-Kováts Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 511 )  30    Gabonakészítmények; sós kekszek; tortilla; kekszek; ropogós snackrudak; kenyérfélék; müzli;

 müzliszeletek; krékerek; chipsek; perecek.

 ( 210 ) M 22 00079

 ( 220 ) 2022.01.11.

 ( 731 )  TelcoTrend Consulting Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kisfaludi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

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

 légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.

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

  38    Távközlési szolgáltatások.

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

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

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 22 00080

 ( 220 ) 2022.01.11.

 ( 731 )  Márkus Zsolt, Budapest (HU)

 ( 541 ) Partybox

 ( 511 )  26    Zsinórok, fonatok és hímzések, valamint rövidáru szalagok és masnik; gombok, ruhakapcsok és fűzőlyukak,

 gombostűk és tűk; művirágok; hajdíszek; póthajak.

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

 ( 210 ) M 22 00081

 ( 220 ) 2022.01.11.

 ( 731 )  CIB Bank Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Baráth Edina, Budapest

 ( 541 ) ECO FirstStep

 ( 511 )   36    Pénzügyi, monetáris és banki szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 00084

 ( 220 ) 2022.01.11.

 ( 731 )  Empátia Sztori Nonprofit Kft., Kiskunfélegyháza (HU)
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 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

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

 ( 210 ) M 22 00085

 ( 220 ) 2022.01.11.

 ( 731 )  Empátia Sztori Nonprofit Kft., Kiskunfélegyháza (HU)

 ( 541 ) Empátia Sztori

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

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

 ( 210 ) M 22 00087

 ( 220 ) 2022.01.11.

 ( 731 )  Veres Tamás, Debrecen (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  19    Nem fém építéshez és építkezéshez; merev csövek, nem fémből, építéshez; aszfalt, szurok, kátrány és

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

 ( 210 ) M 22 00088

 ( 220 ) 2022.01.11.

 ( 731 )  Veres Tamás, Debrecen (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  19    Nem fém építéshez és építkezéshez; merev csövek, nem fémből, építéshez; aszfalt, szurok, kátrány és

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

 ( 210 ) M 22 00089

 ( 220 ) 2022.01.11.

 ( 731 )  TUTTI DRINK Kft, Budapest (HU)

 ( 740 )  Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok;

alkoholmentes italok; alkoholmentes koktélok; alkoholmentes teaízű italok; aloe vera italok, alkoholmentes;

energiaitalok; izotóniás italok; kávé ízesítésű üdítőitalok; méz alapú alkoholmentes italok; proteinnel dúsított

 sportitalok; szárított gyümölcsökből készült alkoholmentes italok; szénsavas víz; szörpök italokhoz; üdítőitalok.

 ( 210 ) M 22 00092

 ( 220 ) 2022.01.11.

 ( 731 )  TUTTI DRINK Kft, Budapest (HU)

 ( 740 )  Árva Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 511 )  32    Alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok;

alkoholmentes italok; alkoholmentes koktélok; alkoholmentes teaízű italok; aloe vera italok, alkoholmentes;

energiaitalok; izotóniás italok; kávé ízesítésű üdítőitalok; méz alapú alkoholmentes italok; proteinnel dúsított

 sportitalok; szárított gyümölcsökből készült alkoholmentes italok; szénsavas víz; szörpök italokhoz; üdítőitalok.

 ( 210 ) M 22 00093

 ( 220 ) 2022.01.11.

 ( 731 )  Dr. Egyed Zoltán, Veszprém (HU)

 ( 541 ) Pelso House

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

 ( 210 ) M 22 00094

 ( 220 ) 2022.01.12.

 ( 731 )  Gazdag Tünde, Budapest (HU)

 ( 541 ) EGYENSÚLY PROGRAM

 ( 511 )   44    Táplálkozási tanácsadás; fizikai közérzetjavító szolgáltatás; étkezési tanácsadás; életmód tanácsadás.

 ( 210 ) M 22 00095

 ( 220 ) 2022.01.12.

 ( 731 )  Pick Szeged Zrt., Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Szűcs Ernő Péter ügyvéd, Budapest

 ( 541 ) Pick Roppanós Virsli

 ( 511 )   29    Húskészítmény, ezen belül virsli.

 ( 210 ) M 22 00096

 ( 220 ) 2022.01.12.

 ( 731 )  Pick Szeged Zrt., Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Szűcs Ernő Péter, Budapest

 ( 541 ) Pick Nosztalgia Virsli

 ( 511 )   29    Húskészítmény, ezen belül virsli.

 ( 210 ) M 22 00099

 ( 220 ) 2022.01.12.

 ( 731 )  Nagy Norbert, Budapest (HU)

 ( 740 )  Tóth-Czirfusz Eva, Budapest

 ( 541 ) Pilvax Coffee

 ( 511 )   43    Kávéház.

 ( 210 ) M 22 00107

 ( 220 ) 2022.01.13.

 ( 731 )  Al-Jashi Nidálné, Budapest (HU)
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 ( 511 )   39    Ételkiszállítás; házhozszállítás.

  43    Vendéglátás.

 ( 210 ) M 22 00110

 ( 220 ) 2022.01.13.

 ( 731 )  Szegedify Kommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Szeged (HU)

 ( 541 ) Szegedify

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

weboldalak online reklámozása; reklámozás, hirdetés, beleértve a számítógépes hálózatokon történő online

reklámozást; reklámanyagok online megjelentetése; online weblapok népszerűsítése, reklámozása és marketingje;

online reklámozás számítógépes kommunikációs hálózatokon keresztül; online reklámozás; online reklám- és

marketingszolgáltatások; online közösségi gazdálkodási szolgáltatások; elektronikus kommunikációs hálózatokon

keresztüli, online reklámozási szolgáltatások; cégek bemutatása az interneten és egyéb médiákban; értékesítési

promóció audiovizuális média használatával; hirdetés elektronikus médián, főként interneten keresztül; hirdetési

felület, idő és média szolgáltatása és bérbeadása; hirdetési hely, idő és média rendelkezésre bocsátása; promóciós

marketing-szolgáltatások audiovizuális média felhasználásával; reklámozási és marketing-szolgáltatások

közösségi médián keresztül biztosítva; média- és reklámtervek, -koncepciók készítése és megvalósítása; média

beszerzési szolgáltatások; előfizetés információs médiacsomagra; információs médiához kapcsolódó előfizetések

ügyintézése; médiacsomagokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése; üzleti információk nyújtása a közösségi

 média területén; piackutatási szolgáltatások a műsorszóró médiával kapcsolatban.

  41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; szövegek kiadása elektronikus média formájában.

 ( 210 ) M 22 00111

 ( 220 ) 2022.01.13.

 ( 731 )  Dr. Kovács László, Budakeszi (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   45    Ügyvédi szolgáltatások; ügyvédi szolgáltatások [jogi szolgáltatások]; ügyvédi [barrister] szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 00115

 ( 220 ) 2022.01.13.

 ( 731 )  Pictura-Tax Kft., Szeged (HU)

 ( 541 ) Pictura-Tax

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

 ( 210 ) M 22 00116

 ( 220 ) 2022.01.13.

 ( 731 )  Bencsik Zsuzsanna, Deszk (HU)

 ( 740 )  Bencsik Zsuzsanna, Szeged

 ( 541 ) XENIX CAR

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

 ( 210 ) M 22 00123
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 ( 220 ) 2022.01.14.

 ( 731 )  SAVENCIA SA, Viroflay (FR)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tej, sajt és tejtermék.

 ( 210 ) M 22 00127

 ( 220 ) 2022.01.14.

 ( 731 )  Mindennapi Pszichológia Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Mindennapi Pszichológia

 ( 511 )  9    Letölthető elektronikus újságok.

 16    Nyomtatott könyvek, magazinok, újságok és egyéb papíralapú média; újságok; magazin mellékletek

 újságokhoz.

 35    Könyvek, folyóiratok, újságok vagy képregények előfizetésének megszervezése; újság előfizetések

 ügyintézésével kapcsolatos szolgáltatások; újságelőfizetések; újságelőfizetések intézése.

 41    Szövegek kiadása elektronikus média formájában; magazinok, folyóiratok és újságok multimédiás

megjelentetése; szabadúszó újságírás; újság kiadása ügyfelek számára az interneten; újságkiadás; újságok

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

 megjelentetése.

 ( 210 ) M 22 00128

 ( 220 ) 2022.01.14.

 ( 731 )  Medilum AGRENA Kft., Debrecen (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  44    Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

 vagy állatok részére; mezőgazdasági, vízgazdálkodási, kertészeti és erdőgazdasági szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 00148

 ( 220 ) 2022.01.18.

 ( 731 )  BKK Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Zsolt Barcza, Budapest

  

( 546 )

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 210 ) M 22 00149

 ( 220 ) 2022.01.18.

 ( 731 )  Ürmös Adrienn, Budapest (HU)

 ( 740 )  Oroszi Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 511 )  9    Letölthető multimédiás fájlok; letölthető tanfolyami anyagok.

 41    Oktatási programok szervezése; oktatási programok szervezésének szolgáltatásai; online képzések

biztosítása; sport- és fitneszszolgáltatások; jógaoktatás; jógával kapcsolatos oktatási szolgáltatások; tanfolyamok,

képzések; audio- és vizuális média biztosítása kommunikációs hálózatokon keresztül; audio-, video- és

multimédiás termékek gyártása, fényképezés; élő előadásokkal kapcsolatos szolgáltatások; e-sport szolgáltatások;

online nem letölthető audiotartalmak biztosítása; oktatás és tanítás; rekreációval, szabadidővel kapcsolatos

 információs szolgáltatások; szabadidős, rekreációs tevékenységek szervezése.

  44    Rehabilitációs célú edzési lehetőségek biztosítása; hipnoterápia; tanácsadás szülés területén.

 ( 210 ) M 22 00152

 ( 220 ) 2022.01.18.

 ( 731 )  Rácz Róbert, Debrecen (HU)

 ( 541 ) ENVULO

 ( 511 )  41    Információk közzététele kulturális és sport eseményekről interneten keresztül, események szervezése,

 jegyek értékesítése; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás.

 ( 210 ) M 22 00154

 ( 220 ) 2022.01.18.

 ( 731 )  LEVELEKI Miklós, Baja (HU)

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

 ( 541 ) SYLVIA BELMONTE

 ( 511 )  18    Bőr pénztárcák; kézitáskák, pénztárcák és irattárcák; pénztárcák, erszények; bőr irattartók; bőrtáskák és

bőrtokok; utazótáskák és bőröndök; moleszkin [bőrutánzat]; vegán bőr; bőr és bőrutánzatok; állatbőrök és irhák;

bőröndök és szállító táskák; esernyők és napernyők; sétapálcák; ostorok, hámok és lószerszámok; nyakörvek,

 pórázok és ruházat állatok számára; kártyatartók [bőráruk]; kulcstartók; levéltárcák.

 ( 210 ) M 22 00155

 ( 220 ) 2022.01.18.

 ( 731 )  Forestay Properties Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Braner és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Dean's College Hotel

 ( 511 )  41    Szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztató létesítmények biztosítása; közösségi terek; közösségi terek

szolgáltatásai szórakoztatási célokra; szabadidős szolgáltatások nyújtása; szabadidős létesítmények biztosítása;

 sport és fitnesz; sport- és fitneszszolgáltatások; sport- és kulturális tevékenységek; könyvtári szolgáltatás.

 43    Diákszálláshely kiadása; diákszálláshely üzemeltetése; időleges szállásadás; szálláshely kiadása; szálláshely

szolgáltatások; recepciós szolgáltatások; bár szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; gyorséttermek; étkezdék; étel-

és italkészítési szolgáltatások; ételek és italok felszolgálása bárokban; termek biztosítása találkozókhoz; szállodai

 szálláshely szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 00156

 ( 220 ) 2022.01.19.

 ( 731 )  UNIX AUTÓ Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 541 ) UNIX

 ( 511 )  35    Gépjárműtartozékokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; gépjárműtartozékokkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások; gépjárműalkatrészekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;

gépjárműalkatrészekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; autós kiegészítőkkel kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; autós kiegészítőkkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; hirdetés és

reklámozás; reklámozás, promóciós szolgáltatások; gépjárműiparral kapcsolatos hirdetési szolgáltatások;

 autóipari kereskedelmi bemutatók lebonyolítása.

 ( 210 ) M 22 00158

 ( 220 ) 2022.01.19.

 ( 731 )  Dr. Székely Gábor, Budapest (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre

  

( 546 )

 ( 511 )  44    Gyógyszerészeti információnyújtás; gyógyszerészeti tanácsadás; gyógyszerészeti tanácsadó szolgáltatások;

gyógyszerészeti termékekkel kapcsolatos tanácsadási és tájékoztatási szolgáltatások; tanácsadási és tájékoztatási

szolgáltatások az interneten keresztül gyógyszerészeti termékekkel kapcsolatban; betegek kezeléséhez kapcsolódó

egészségügyi ellátási és elemzési szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos információnyújtás; egészséggel

kapcsolatos szakmai konzultáció; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; egészségi állapotfelmérési

szolgáltatások; egészségügyi ellátás; egészségügyi ellátással kapcsolatos információs szolgáltatások;

egészségügyi ellátással kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások [orvosi]; egészségügyi információk nyújtása;

egészségügyi információnyújtás globális számítógépes hálózaton keresztül; egészségügyi tanácsadási és

információs szolgáltatások; egészségvédelemmel, egészségügyi ellátással kapcsolatos információs szolgáltatások;

életmód-tanácsadás egészségügyi célokra; emberi egészségügyi szolgáltatások; gyógyászati tájékoztatás az

egészségügyi ágazatban; orvosi, egészségügyi szolgáltatások biztosítása; gyógyszerészeti szolgáltatások; orvosi

információk nyújtása; orvosi információszolgáltatás; orvosi szolgáltatások; orvosi tájékoztatás; orvosi

 szolgáltatásokkal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; kozmetikával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 00161

 ( 220 ) 2022.01.19.

 ( 731 )  "MEDIFERT" Egészségügyi Kft., Szentendre (HU)

 ( 740 )  dr. Csiszár Attila, Budapest

 ( 541 ) SPACE IVF

 ( 511 )  42    Tudományos és műszaki szolgáltatások; ipari elemző és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és

 szoftver tervezés és fejlesztés; bakteriológiai kutatás; biológiai kutatás és elemzés; vegyelemzés, kémiai analízis.

 44    Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati tájékoztatás biztosítása; állatgyógyászati sebészeti szolgáltatások;

higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások állatok számára; emberi

higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások; andrológia;

aromaterápiás szolgáltatások; aszisztált reprodukció; betegápolási szolgáltatások; endokrinológia; endoszkópos

sebészet; egészségügyi szolgáltatások nyújtása; klinikák, rendelőintézetek; kórházi szolgáltatások; in vitro [testen

kívüli mesterséges] megtermékenyítési szolgáltatások; laboratóriumi megtermékenyítési szolgáltatások;

nőgyógyászati szolgáltatások; orvosi klinikák; plasztikai sebészet; kozmetikai és plasztikai sebészeti klinikai

szolgáltatások; kozmetikai és plasztikai sebészet; prekoncepcionális gondozás; pszichológus [szolgáltatások];

 szülészet, szülészeti szolgáltatások; ultrahangos diagnosztika.
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 ( 210 ) M 22 00165

 ( 220 ) 2022.01.19.

 ( 731 )  Medve Barbara, Gyomaendrőd (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   44    Egészségügyi tanácsadás, táplálkozási tanácsadás.

 ( 210 ) M 22 00171

 ( 220 ) 2022.01.19.

 ( 731 )  BONDUELLE CENTRAL EUROPE Kft., Nagykőrös (HU)

 ( 740 )  Gerey Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok.

 ( 210 ) M 22 00174

 ( 220 ) 2022.01.20.

 ( 731 )  Chen Suihua, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Németh Tímea, Mágocs

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 22 00184

 ( 220 ) 2022.01.20.

 ( 731 )  Koltai Viktor, Szolnok (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Vitamin kiegészítők állatok számára; gyógyszerészeti készítmények állatok számára; étrend-kiegészítők

 állatok számára; kutya-vitamin.

 ( 210 ) M 22 00197

 ( 220 ) 2022.01.21.

 ( 731 )  Raáb Zoltán József, Verőce (HU)

 Klucsár Miklós Richárd, Vác (HU)
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( 546 )

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

 más készítmények alkoholmentes italok készítéséhez.

  33    Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

 ( 210 ) M 22 00198

 ( 220 ) 2022.01.21.

 ( 731 )  Balog Zoltán, Csákvár (HU)

 ( 740 )  Dr. Pomázi Ádám, Székesfehérvár

  

( 546 )

 ( 511 )   45    Vagyonvédelmi biztonsági szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 00200

 ( 220 ) 2022.01.21.

 ( 731 )  Dr. Váradi Szabolcs, Debrecen (HU)

 ( 541 ) Élvezd az almát, ne az ecetet!

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

  29    Zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok.

 ( 210 ) M 22 00201

 ( 220 ) 2022.01.23.

 ( 731 )  Albracon Kft., Dunakeszi (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 210 ) M 22 00202

 ( 220 ) 2022.01.23.

 ( 731 )  Albracon Kft., Dunakeszi (HU)

 ( 541 ) BLOOM Hungary

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

 ( 210 ) M 22 00204

 ( 220 ) 2022.01.24.

 ( 731 )  Goodwill Pharma Kft., Szeged (HU)

 ( 541 ) RHEOXICAN

 ( 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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 ( 210 ) M 22 00218

 ( 220 ) 2022.01.24.

 ( 731 )  Gyöngyös Városi Önkormányzat, GYÖNGYÖS (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Rendezvények, kiállítások, vásárok és bemutatók szervezése kereskedelmi, promóciós és reklámozási

célokra; üzleti bemutatók, rendezvények lebonyolítása; hirdetés és reklámozás; árusító standok bérbeadása;

kereskedelmi vásárok és kiállítások szervezése; kereskedelmi vásárok rendezése és lebonyolítása; vásárok és

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

 reklámcélokra; szakmai bemutatók rendezése; borászattal kapcsolatos szakmai bemutatók rendezése.

 41    Élő szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása; közösségi kulturális rendezvények szervezése;

kulturális célú rendezvények szervezése; kulturális és művészeti rendezvények szervezése; kulturális

rendezvények szervezése és lebonyolítása; szabadidős rendezvények szervezése; szórakoztatási célú

rendezvényszervezés; szórakoztató és kulturális rendezvények szervezése; szórakoztató rendezvények

lebonyolítása; zenés szórakoztató rendezvények szervezése; szórakoztatási, sport és kulturális tevékenységek;

szórakoztatás; rekreációs, szabadidős fesztiválok szervezése; fesztiválok szervezése; konferenciák, kiállítások és

versenyek szervezése; játékok, vetélkedők és versenyek rendezése; szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztató

tevékenységek lebonyolítása; szórakoztató bemutatók szervezése; vetélkedők rendezése (szórakoztatás);

kulturális tevékenységek; kulturális események lebonyolítása; kulturális célú bemutatók rendezése; szórakoztató

parkok és vidámparkok; vidámparki szolgáltatások; vidámparki és tematikus parki szolgáltatások; főzőversenyek

 rendezése; hagyományőrző programok rendezése.

  43    Létesítmények biztosítása vásárokhoz és kiállításokhoz.

 ( 210 ) M 22 00222

 ( 220 ) 2022.01.24.

 ( 731 )  Gyöngyös Városi Önkormányzat, GYÖNGYÖS (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Rendezvények, kiállítások, vásárok és bemutatók szervezése kereskedelmi, promóciós és reklámozási

célokra; üzleti bemutatók, rendezvények lebonyolítása; hirdetés és reklámozás; árusító standok bérbeadása;

kereskedelmi vásárok és kiállítások szervezése; kereskedelmi vásárok rendezése és lebonyolítása; vásárok és

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

 reklámcélokra; szakmai bemutatók rendezése; borászattal kapcsolatos szakmai bemutatók rendezése.

 41    Élő szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása; közösségi kulturális rendezvények szervezése;

kulturális célú rendezvények szervezése; kulturális és művészeti rendezvények szervezése; kulturális

rendezvények szervezése és lebonyolítása; szabadidős rendezvények szervezése; szórakoztatási célú

rendezvényszervezés; szórakoztató és kulturális rendezvények szervezése; szórakoztató rendezvények

lebonyolítása; zenés szórakoztató rendezvények szervezése; szórakoztatási, sport és kulturális tevékenységek;

szórakoztatás; rekreációs, szabadidős fesztiválok szervezése; fesztiválok szervezése; konferenciák, kiállítások és

versenyek szervezése; játékok, vetélkedők és versenyek rendezése; szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztató

tevékenységek lebonyolítása; szórakoztató bemutatók szervezése; vetélkedők rendezése (szórakoztatás);
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kulturális tevékenységek; kulturális események lebonyolítása; kulturális célú bemutatók rendezése; szórakoztató

parkok és vidámparkok; vidámparki szolgáltatások; vidámparki és tematikus parki szolgáltatások; főzőversenyek

 rendezése; hagyományőrző programok rendezése.

  43    Létesítmények biztosítása vásárokhoz és kiállításokhoz.

 ( 210 ) M 22 00223

 ( 220 ) 2022.01.24.

 ( 731 )  Gyöngyös Városi Önkormányzat, GYÖNGYÖS (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Rendezvények, kiállítások, vásárok és bemutatók szervezése kereskedelmi, promóciós és reklámozási

célokra; üzleti bemutatók, rendezvények lebonyolítása; hirdetés és reklámozás; árusító standok bérbeadása;

kereskedelmi vásárok és kiállítások szervezése; kereskedelmi vásárok rendezése és lebonyolítása; vásárok és

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

 reklámcélokra; szakmai bemutatók rendezése; borászattal kapcsolatos szakmai bemutatók rendezése.

 41    Élő szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása; közösségi kulturális rendezvények szervezése;

kulturális célú rendezvények szervezése; kulturális és művészeti rendezvények szervezése; kulturális

rendezvények szervezése és lebonyolítása; szabadidős rendezvények szervezése; szórakoztatási célú

rendezvényszervezés; szórakoztató és kulturális rendezvények szervezése; szórakoztató rendezvények

lebonyolítása; zenés szórakoztató rendezvények szervezése; szórakoztatási, sport és kulturális tevékenységek;

szórakoztatás; rekreációs, szabadidős fesztiválok szervezése; fesztiválok szervezése; konferenciák, kiállítások és

versenyek szervezése; játékok, vetélkedők és versenyek rendezése; szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztató

tevékenységek lebonyolítása; szórakoztató bemutatók szervezése; vetélkedők rendezése (szórakoztatás);

kulturális tevékenységek; kulturális események lebonyolítása; kulturális célú bemutatók rendezése; szórakoztató

parkok és vidámparkok; vidámparki szolgáltatások; vidámparki és tematikus parki szolgáltatások; főzőversenyek

 rendezése; hagyományőrző programok rendezése.

  43    Létesítmények biztosítása vásárokhoz és kiállításokhoz.

 ( 210 ) M 22 00231

 ( 220 ) 2022.01.25.

 ( 731 )  Jogállam és Igazság Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Rózsa Dániel, Budapest

 ( 541 ) BOLOND LYUKBÓL

 ( 511 )  41    Beszédírás, nem reklámcélra; blogírási szolgáltatások; böngészhető kiadványok megjelentetése az interneten

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

szolgáltatások; dokumentumok kiadása; elektronikus formátumú magazinok megjelentetése az interneten;

elektronikus kiadványok megjelentetése; elektronikus kiadványok multimédiás megjelentetése; elektronikus

kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok online megjelentetése; elektronikus könyvek és

folyóiratok on-line publikálása; elektronikus könyvek és folyóiratok internetes publikációja; elektronikus

magazinok kiadása; elektronikus napilapok online közzététele; elektronikus publikációk biztosítása; elektronikus

szövegek megjelentetése; folyóiratok és könyvek elektronikus online közzététele; folyóiratok és könyvek

megjelentetése elektronikus formában; folyóiratok kiadása; folyóiratok publikálása; folyóiratok multimédiás

megjelentetése; globális számítógépes hálózaton elérhető elektronikus hírlapok; globális számítógépes hálózaton

elérhető lapok szerkesztői tartalmának kiadása; hírközlő szolgáltatások; hírlevelek kiadása; hírlevélkiadási

szolgáltatások; hírügynökségi beszámolók; hírszolgáltatás a műsorszolgáltatási ipar részére; interneten közvetített

hírműsor szolgáltatások; kiadással, közzététellel kapcsolatos információnyújtás; kiadással kapcsolatos tanácsadási

szolgáltatások; kiadói és híradói, beszámolói szolgáltatások, illetve szövegek írása; kiadói szolgáltatások; kiadói
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szolgáltatások (beleértve az elektronikus kiadói szolgáltatásokat); kiadványok megjelentetése; könyvek és

folyóiratok kiadása; könyv- és folyóirat kiadás; könyvek és magazinok megjelentetése; könyvek multimédiás

megjelentetése; könyvek publikálása és kiadása; könyvekkel kapcsolatos információkat biztosító

könyvklubszolgáltatások; könyvkiadás; multimédia publikációk; multimédiás anyagok online kiadása; napilapok

multimédiás megjelentetése; nyomtatott anyagok megjelentetése elektronikus formában az interneten; nyomtatott

anyagok megjelentetése elektronikus formában; nyomtatott anyagok multimédiás kiadása; nyomtatott anyagok

[nem reklámszövegek] kiadása; oktatási anyagok kiadása; oktatási kézikönyvek kiadása; oktatási célú

nyomtatványok kiadása; online kiadói szolgáltatások; online kiadványok megjelentetése; politikai beszédek írása;

rádiós és televíziós hírműsor szolgáltatás; szórólapok megjelentetése; szövegek írása és kiadása, a

reklámszövegek kivételével; szövegek kiadása elektronikus média formájában; szövegírás; tévés és rádiós

bemondói szolgáltatások; újságírói szolgáltatások; újság kiadása ügyfelek számára az interneten; újságkiadás;

videostúdiók szolgáltatásai; web-es újságok megjelentetése; oktatási célú szemináriumok szervezése; oktatási

célú szemináriumok tervezése; oktatási gyűlések, kongresszusok szervezése; oktatási konferenciák levezetése;

oktatási konferenciák rendezése és lebonyolítása; oktatási konferenciák szervezése; oktatási szemináriumok

szervezése; oktatási szemináriumok tartása; oktatási versenyek szervezése; podcastek gyártása; tv műsorok

készítése; képzés és oktatás; képzési rendezvények szervezése és lebonyolítása; képzéssel kapcsolatos

szemináriumok rendezése; képzéssel kapcsolatos szimpóziumok szervezése; képzéssel kapcsolatos tanácsadási

szolgáltatások; oktatás és képzés biztosítása; oktatás, tanítás; oktatási kongresszusok szervezése; politikai

 beszédre való felkészítés és coaching; politikai vitára való felkészítés és coaching.

 45    Jogi beszámolók készítése az emberi jogok területén; jogi kutatás; jogi kutatási szolgáltatások; jogi

kutatások; jogi megfelelés ellenőrzése; jogi ügyekkel kapcsolatos szaktanácsadás; jogi ügyekkel kapcsolatos

tájékoztatás; jogi ügyekkel kapcsolatos információs szolgáltatások; jogi ügyekkel kapcsolatos tájékoztatás,

tanácsadás és konzultáció; politikai kommunikációs szolgáltatások; politikai kampányokkal kapcsolatos

konzultáció; politikai információs szolgáltatások; lobbizási szolgáltatások, kivéve kereskedelmi célokra; politikai

konzultáció; politikai kutatás és elemzés; politikai lobbiszolgáltatások; politikai összejövetelek szervezése;

politikai szolgáltatások; politikai tanácsadás; szabályozási ügyekkel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások;

 szabályozások előkészítése; tájékoztatás emberi jogokkal kapcsolatos ügyekben.

 ( 210 ) M 22 00232

 ( 220 ) 2022.01.25.

 ( 731 )  Eder International Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

  28    Játékok és játékszerek; testnevelési és sportcikkek.

 ( 210 ) M 22 00234

 ( 220 ) 2022.01.26.

 ( 731 )  Kertész Béla, Gödöllő (HU)

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

 ( 541 ) Párbeszéd a jövőmmel, mentorprogram

 ( 511 )  35    Üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és üzletvezetési

tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadási

 szolgáltatások; üzleti értékelések; üzleti hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzleti információk.

 ( 210 ) M 22 00236

 ( 220 ) 2022.01.26.

 ( 731 )  Global Illumination Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Pálvölgyi Miklós ügyvéd, Schiffer és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Előadások rendezése; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; színdarabok rendezése;

színdarabok színpadra állítása; szórakoztató show-k készítése énekesek közreműködésével; szórakoztató show-k

készítése zenészek közreműködésével; szórakoztató szolgáltatások zenekari előadások formájában; zenés

szórakoztatás zenekarok által; zenés show-k rendezése; zenés koncertek; zenés előadások bemutatása; zenés

előadások; zenekar által élőben előadott műsorok bemutatása; zenei szórakoztatás szervezése; zenekarok

szolgáltatásai; zenei koncertek bemutatása; zenei együttesek élő fellépései, előadásai; szórakoztatás; sport- és

 kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 22 00237

 ( 220 ) 2022.01.26.

 ( 731 )  Szántó Szilárd, Diósd (HU)

 ( 740 )  Várossy Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

 ( 210 ) M 22 00241

 ( 220 ) 2022.01.26.

 ( 731 )  Code Global Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Juhász Gábor István ügyvéd, Budapest

 ( 541 ) ANJA

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

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és

 csiszolószerek.

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

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

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati

mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 210 ) M 22 00243

 ( 220 ) 2022.01.26.

 ( 731 )  Kisvárdai Szakképzési Centrum, Kisvárda (HU)

 ( 740 )  Dr. Dombi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )   41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

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

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 22 00244

 ( 220 ) 2022.01.26.

 ( 731 )  GINO SPA KFT., Hajdúböszörmény (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre

  
( 546 )

 ( 511 )  11    Pezsgőfürdők; pezsgőfürdős kádak; melegítő berendezések pezsgőfürdőkhöz; hidromasszázs, pezsgőfürdő

berendezések; masszázskád berendezések; elektromos kandallók; spa medencék; spa-k [fűtött medencék];

tűzhelyek; kandallók; kandallóval egybeépített spa medencék; kandallóval egybeépített pezsgőfürdős kádak;

 tűzhellyel egybeépített spa medencék; tűzhellyel egybeépített pezsgőfürdős kádak.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: pezsgőfürdők, pezsgőfürdős kádak, melegítő berendezések pezsgőfürdőkhöz, hidromasszázs,

pezsgőfürdő berendezések, masszázskád berendezések, elektromos kandallók, spa medencék, spa-k [fűtött

medencék], tűzhelyek, kandallók, kandallóval egybeépített spa medencék, kandallóval egybeépített pezsgőfürdős

 kádak, tűzhellyel egybeépített spa medencék, tűzhellyel egybeépített pezsgőfürdős kádak.

 ( 210 ) M 22 00245

 ( 220 ) 2022.01.27.

 ( 731 )  Phytotec Hungária Bt., Budapest (HU)

 ( 541 ) gyógycast

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

 ( 210 ) M 22 00246

 ( 220 ) 2022.01.27.

 ( 731 )  Phytotec Hungária Bt., Budapest (HU)

 ( 541 ) Lactofemin

 ( 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.

 ( 210 ) M 22 00247

 ( 220 ) 2022.01.27.

 ( 731 )  Phytotec Hungária Bt., Budapest (HU)

 ( 541 ) Urzibiotic

 ( 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; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok

 irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 210 ) M 22 00249

 ( 220 ) 2022.01.27.

 ( 731 )  Biztonságos Munkahely Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Magó Ügyvédi Iroda, Kecskemét
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( 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.

 ( 210 ) M 22 00255

 ( 220 ) 2022.01.27.

 ( 731 )  BEIJING NEW BUILDING MATERIALS PUBLIC LIMITED COMPANY, BEIJING (CN)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   19    Gipszkarton; gipsz [építőanyag].

 ( 210 ) M 22 00256

 ( 220 ) 2022.01.27.

 ( 731 )  BEIJING NEW BUILDING MATERIALS PUBLIC LIMITED COMPANY, BEIJING (CN)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   19    Gipszkarton; gipsz [építőanyag].

 ( 210 ) M 22 00257

 ( 220 ) 2022.01.27.

 ( 731 )  Balogh Ádám Mihály, Budapest (HU)

 Tóth Gergely László, Vállus (HU)

 ( 740 )  Retteghy és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 22 00258

 ( 220 ) 2022.01.27.

 ( 731 )  Mylan Ireland Limited, Dublin 13 (IE)

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

 ( 541 ) DINHIS

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti termékek, gyógyszerészeti termékek az allergia kezelésére, antihisztamin termékek;

 bilastine-t tartalmazó gyószerészeti termékek.

 ( 210 ) M 22 00259

 ( 220 ) 2022.01.27.

 ( 731 )  BEIJING NEW BUILDING MATERIALS PUBLIC LIMITED COMPANY, BEIJING (CN)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   19    Gipszkarton; gipsz [építőanyag].

 ( 210 ) M 22 00261

 ( 220 ) 2022.01.27.

 ( 731 )  Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Rafay Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; árubemutatás; áruk bemutatása

kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; import-export ügynökségek; információk számítógépes

adatbázisokba való gyűjtése; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; marketing szoftverkiadás keretében;

segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; marketing

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 00262

 ( 220 ) 2022.01.27.

 ( 731 )  Somodi Dorottya Virág, Vecsés (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikumok; kozmetikai szerek; kozmetikumok és kozmetikai készítmények.

 5    Étrend- és táplálékkiegészítők; táplálékkiegészítők és diétás készítmények.

 9    Videocastok; média tartalmak.

  25    Gyermekruházat; babakelengye.

 35    Online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; kereskedelmi információk

szolgáltatása; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; kereskedelmi információk nyújtása fogyasztóknak;

fogyasztói termékekkel kapcsolatos információ nyújtása; megvásárolni szánt termékek és áruk kiválasztásával

kapcsolatos információnyújtás és tanácsadás a fogyasztók számára; felhasználói vélemények szolgáltatása

kereskedelmi vagy reklámcélokra; árucikkek promóciója influenszerek segítségével; videofelvételek készítése

reklámozási célokra; videofelvételek készítése marketing célokra; online reklám- és marketingszolgáltatások;

reklám- és marketingszolgáltatások blogokon keresztül biztosítva; reklám- és marketingszolgáltatások

kommunikációs csatornákon keresztül biztosítva; lakberendezési tárgyakkal kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások; lakberendezési tárgyakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; a következő árukkal

kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: étrend- és

táplálékkiegészítők, táplálékkiegészítők és diétás készítmények, kozmetikumok, kozmetikai szerek,

kozmetikumok és kozmetikai készítmények, videocastok, média tartalmak, gyermekruházat, babakelengye,

 játékok, fejlesztő játékok kisgyermekeknek.

 41    Audio-, video- és multimédiás termékek gyártása, fényképezés; online, nem letölthető videók biztosítása;

 multimédia publikációk.

 ( 210 ) M 22 00263
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 ( 220 ) 2022.01.27.

 ( 731 )  FONÓ BUDAI ZENEHÁZ Nonprofit Kft, Budapest (HU)

 ( 740 )  ÁGOSTON Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Dalírás; zenei művek publikálása; zenei szövegek kiadása; zenekiadás és zenefelvétel [lemezkiadók];

digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; digitális zeneszolgáltatás az internetről;

információnyújtás a zene terén; jazz zenei szórakoztatási szolgáltatások; oktatás és képzés a zene és szórakoztatás

terén; vizuális és zenés szórakoztatás szervezése; zenei rendezvények szervezése; zenés helyek művészeti

vezetése; zenés szólóestek bemutatása; zenés szórakoztatási szolgáltatások; zeneszerzés; hang- és zenefelvételek

készítése; zenei előadás; zenei produkciók; zeneoktatás; élő zene szolgáltatása; élő zenei előadások; zenei

előadások művészeti menedzsmentje, vezetése; zenei fesztiválokkal kapcsolatos szolgáltatások; zenei koncertek

szervezése és lebonyolítása; zenés előadások; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; rádió- és

 televízióműsorok készítése; előadóművészek szolgáltatásai; múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások].

 42    Építészet; építészeti tervezési [dizájn] szolgáltatások; építészeti tervezési szolgáltatások; építési tervek

készítése; építészeti szolgáltatások; építészeti tervezéssel kapcsolatos tájékoztatás weboldalon keresztül;

 kiállításokkal kapcsolatos építészeti tervezési szolgáltatások; várostervezés.

  43    Vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; vendéglátási szolgáltatások [szállásadás].

 ( 210 ) M 22 00270

 ( 220 ) 2022.01.27.

 ( 731 )  Sysgastro Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Králik Tímea Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

 ( 210 ) M 22 00272

 ( 220 ) 2022.01.27.

 ( 731 )  CEE Thematics Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kovács István Roland, Budapest

 ( 541 ) Viasat Film

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

  38    Távközlési szolgáltatások.

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

 ( 210 ) M 22 00273

 ( 220 ) 2022.01.27.

 ( 731 )  CEE Thematics Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kovács István Roland, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )   35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.

  38    Távközlési szolgáltatások.

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

 ( 210 ) M 22 00274

 ( 220 ) 2022.01.27.

 ( 731 )  Pflanzner Sándor József, Budapest (HU)

 ( 740 )  Szabó-Szombati Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  33    Borok; asztali borok; alkoholos borok; csendes borok; édes borok; eredet-megjelöléssel védett borok; forralt

borok; megerősített borok; oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borok; pezsgős borok; rozé borok;

 szeszezett borok; habzóbor, pezsgő.

 ( 210 ) M 22 00276

 ( 220 ) 2022.01.28.

 ( 731 )  Kocsor Zsolt, Sződliget (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Szószok; szószok főzéshez; szószok pasztákra; szószok tésztafélékhez; szószok pizzára; szószok, öntetek;

 pikáns szósz; taco szósz; sűrített szószok.

  32    Sörök; ásványvizek; üdítőitalok.

  33    Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

 ( 210 ) M 22 00277

 ( 220 ) 2022.01.28.

 ( 731 )  EURODRINKS Kereskedelmi és Ipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

 ( 541 ) O'CAROLL

 ( 511 )   33    Alkoholos italok (sörök kivételével); digesztívek [likőrök és szeszes italok]; likőrök; szeszes italok.

 ( 210 ) M 22 00278

 ( 220 ) 2022.01.28.

 ( 731 )  EURODRINKS Kereskedelmi és Ipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

 ( 541 ) GOLDINI

 ( 511 )  33    Alkoholos italok (sörök kivételével); aperitifek; digesztívek [likőrök és szeszes italok]; égetett szeszesitalok;

 gyomorkeserű [bittér] italok; likőrök; szeszes italok.

 ( 210 ) M 22 00279

 ( 220 ) 2022.01.28.

 ( 731 )  Stork Dávid, Mogyoród (HU)

 ( 740 )  Dr. Keserű Barna Arnold, Győr

  ( 546 )

 ( 511 )  25    Dzsekik; dzsekik sportruházatként; dzsekik, széldzsekik, ingkabátok; edző nadrág; edző rövidnadrágok,

sportos rövidnadrágok; férfi és női fürdőruhák és fürdőnadrágok; férfi, női és gyermek ruházat; izzadásgátló

zoknik; izzadságfelszívó zoknik; izzadságfelszívó harisnyák; izzadságfelszívó csuklópántok; izzadságfelszívó

pántok teniszezéshez; izzasztó nadrágok; jógafelsők; jóganadrágok; jógapólók; jógazoknik; kabátok, dzsekik;

kapucnis felsők; kapucnis pulóverek; kapucnis fürdőköpenyek; kapucnis pulóverek, melegítőfelsők; polár
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pulóverek; pólók; rövid ujjú pólók; rövid ujjú sportingek; rövidnadrágok; ruházat sportoláshoz; sportruházat;

sportruhák és -mezek; tornanadrágok; tornaruhák; tornaruházat; tréningalsók; tréningruha felsők, melegítő felsők;

tréningruhafelsők, melegítőfelsők; ujjatlan mezek, sportingek; ujjatlan trikók; ujjatlan pólók, trikók; úszódressz,

 fürdőruha; úszónadrágok; úszónadrágok, fürdőnadrágok; zoknik.

 ( 210 ) M 22 00280

 ( 220 ) 2022.01.28.

 ( 731 )  Benda Mátyás, Nagykovácsi (HU)

 ( 740 )  Dr. Dömötör László Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  12    Kerékpárok; elektromos kerékpárok; motoros kerékpárok; áruszállító kerékpárok; mini kerékpárok;

összehajtható kerékpárok; összecsukható elektromos kerékpárok; tandem kerékpárok; kerékpár utánfutók;

szerkezeti részek, részegységek kerékpárokhoz; kerékpárvázak; kerékpárpumpák; kerékpár sárvédők;

kerékpárfékek; hidraulikus abroncsfékek kerékpárokhoz; hidraulikus tárcsafékek kerékpárokhoz; kerékpárláncok;

kerékpár nyeregcsövek; nyergek kerékpárokhoz; ülések gyermek kerékpárokhoz; ülések kerékpárokhoz; kerékpár

klipszek; kerékpár kitámasztók; csomagtartók kerékpárokhoz; kerékpáros táskák; nyeregtáskák kerékpárokhoz;

kerékpárcsengők; kerékpár dudák; formára szabott kerékpárhuzatok; gyermekülések kerékpárokhoz; kerékpárra

szerelhető italtartók; kulacstartók kerékpárokhoz; palacktartók kerékpárokhoz; kerékpárok irányjelzői; motorok

kerékpárokhoz; kerékpártartók; kerékpártartók járművekhez; kerékpárszállító eszközök járművekhez;

kerékpártartó állványok részei; utánfutók kerékpárok szállítására; kerékpárkerekek; defektjavító felszerelések

 kerékpárabroncsokhoz.

  25    Ruházati cikkek; lábbelik; sapkák; sálak; pólók; pulóverek; sportruházat; zoknik.

 ( 210 ) M 22 00287

 ( 220 ) 2022.01.29.

 ( 731 )  Cake Maker Management Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Czupor Hajnalka, Budakeszi

  

( 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.

 30    Kávé, tea, kakaó és helyettesítőik; rizs, tészta és metélt; tápióka és szágó; kenyér, péksütemények és

cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; cukorkák;

pralinék; kekszek; kétszersültek; mézeskalács; piskóták; aprósütemények; teasütemények; linzerek;

 ostyaféleségek; kávé; tea; kakaó; csokoládé; kávépótló szerek; sós kekszek.

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

 ( 210 ) M 22 00288

 ( 220 ) 2022.01.29.

 ( 731 )  Pillapompa Kft., Debrecen (HU)

 ( 541 ) Pillapompa

 ( 511 ) 3    Ragasztószerek műszempillákhoz; műszempillák; kozmetikumok szempillához; kozmetikai szerek

 szempillákhoz; szempillák; ragasztók műszempillákhoz, hajhoz és körmökhöz.

 44    Tartós szempillagöndörítési szolgáltatások; szépészeti szolgáltatások, különösen szempillák terén;
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szempillagöndörítő szolgáltatások; szempillafestési szolgáltatások; szempilla-hosszabbítási szolgáltatások;

 szempilla-festési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 00290

 ( 220 ) 2022.01.31.

 ( 731 )  Ágoston Zsolt, Jánoshalma (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   10    Kötözőanyagok [elasztikus].

 ( 210 ) M 22 00291

 ( 220 ) 2022.01.31.

 ( 731 )  DP Chem Professional Distribution Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Miskolczi Mária, Budapest

 ( 541 ) GeePower

 ( 511 ) 3    Fehérítő készítmények (színtelenítők) háztartási célokra; kozmetikai krémek; kozmetikai szerek;

mosószerek/tisztítószerek, nem gyártási műveletekhez és nem gyógyászati használatra; samponok; tisztítószerek

háztartási használatra; vegyi tisztítókészítmények háztartási célokra; állatsamponok [nem gyógyszeres

állatkozmetikai készítmények]; kisállat samponok [nem gyógyszeres ápoló készítmények]; folteltávolító,

folttisztító készítmények; mosodai fehérítők; lefolyócső tisztító készítmények duguláselhárításhoz;

 vízkőeltávolító készítmények háztartási célokra.

5    Antibakteriális kézmosók; biocidok; fertőtlenítőszerek; penész elleni vegyi készítmények; fertőtlenítőszerek

 higiéniai célokra.

 ( 210 ) M 22 00292

 ( 220 ) 2022.01.31.

 ( 731 )  DP Chem Professional Distribution Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Miskolczi Mária, Budapest

 ( 541 ) Gream

 ( 511 ) 3    Fehérítő készítmények (színtelenítők) háztartási célokra; kozmetikai krémek; kozmetikai szerek;

mosószerek/tisztítószerek, nem gyártási műveletekhez és nem gyógyászati használatra; samponok; tisztítószerek

háztartási használatra; vegyi tisztítókészítmények háztartási célokra; állatsamponok [nem gyógyszeres

állatkozmetikai készítmények]; kisállat samponok [nem gyógyszeres ápoló készítmények]; folteltávolító,

folttisztító készítmények; mosodai fehérítők; lefolyócső tisztító készítmények duguláselhárításhoz;

 vízkőeltávolító készítmények háztartási célokra.

5    Antibakteriális kézmosók; biocidok; fertőtlenítőszerek; penész elleni vegyi készítmények; fertőtlenítőszerek

 higiéniai célokra.

 ( 210 ) M 22 00295

 ( 220 ) 2022.01.31.

 ( 731 )  LIVING-Service Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Fütty Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Apróhirdetések; áruértékesítéssel kapcsolatos reklámszolgáltatások; célzott marketing; befolyásoló

marketing; digitális marketing; digitális reklámszolgáltatások; direkt marketing szolgáltatások; bemutatási

 szolgáltatások értékesítéshez; promóciós, reklám célú árubemutatás; termékek és szolgáltatások bemutatása.

 36    Biztosítási árajánlatok nyújtása; biztosítási igények ügyintézése; biztosítási információ és szaktanácsadás;
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biztosítási és pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos információnyújtás; biztosítási és pénzügyi információk

nyújtása és konzultációs szolgáltatások; biztosítási közvetítő szolgáltatás; biztosítási szolgáltatások az építőipar

számára; biztosítási szolgáltatások, biztosítások elrendezése; biztosítási tanácsadás; biztosítási ügyintézés;

biztosításközvetítés; biztosításközvetítéssel kapcsolatos szaktanácsadás és információs szolgáltatás; biztosítások

adminisztrációja; biztosítások ingatlantulajdonosok számára; biztosítással kapcsolatos adminisztráció;

biztosítással kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; építkezésekhez szükséges finanszírozásokkal kapcsolatos

ügyintézés; épületek adásvételével kapcsolatos ingatlanügynökségi szolgáltatások; épületkezelés;

épületkomplexumokkal kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; finanszírozás nyújtása ingatlanfejlesztéshez;

ingatlan adminisztráció; ingatlan bérbeadási szolgáltatások; ingatlan- és vagyonkezelési szolgáltatások;

ingatlanfejlesztés finanszírozása; ingatlanfelvásárlási szolgáltatások; ingatlankezelési szolgáltatások;

ingatlanközvetítés; ingatlanközvetítési szolgáltatások; ingatlanmenedzsment; ingatlannal és telekkel kapcsolatos

ingatlanügyi tájékoztatás; ingatlannal kapcsolatos szaktanácsadás; ingatlannal kapcsolatos ügyletek és

szolgáltatások; ingatlanok bérbeadása; ingatlanok kiválasztása és megvásárlása [mások megbízásából]; ingatlanok

kezelése és értékbecslése; ingatlanok vásárlásával kapcsolatos szaktanácsadás; ingatlanokhoz kapcsolódó

tanácsadási szolgáltatások; ingatlanokkal kapcsolatos információnyújtás; ingatlantanácsadás;

ingatlantulajdon-kezelés; ingatlanpiaccal kapcsolatos információnyújtás; ingatlanügyletek; ingatlanügynöki

szolgáltatások, ingatlanközvetítés; ingatlanügynökség; ingatlanügynöki tevékenység; ingatlanvásárlással

kapcsolatos segítségnyújtás; ingatlanvagyonnal kapcsolatos információnyújtás; irodai helyiségekkel kapcsolatos

ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlanvásárlással kapcsolatos finanszírozások ügyintézése; lakásügynökségek;

lakások és szállások bérbeadása; lakóingatlanokkal kapcsolatos ügynökségi szolgáltatások; lakbér beszedés;

ingatlan bérbeadás, lízing; ingatlan bérbeadási ügyintézés; lakások bérbeadása; bérleti-vásárlási hitelek;

 finanszírozási és hitel szolgáltatások; hitelközvetítés.

 37    Ácsmunkák; ásási szolgáltatások; burkolás és csempézés; bontási munkák, szolgáltatások; építés;

építésfelügyelet; építéscontrolling, kivitelezés-felügyelet; építési [építkezési] és javítási szolgáltatások; építési

menedzsment; építési munka felügyelete; építési szolgáltatások; épületek építésével kapcsolatos információs

szolgáltatások; épületek építése; épületek építése megrendelésre; épületek festése és mázolása; épületek

felújításának felügyelete; földmozgatási munkák; házak építése; házak építése megrendelésre; házépítés;

házbővítések építése; helyszíni projektirányítás épületek építésével kapcsolatban; helyszíni építési

projekt-menedzselési szolgáltatások; ingatlanépítés [ingatlanvagyon építése]; ingatlanprojektekhez kapcsolódó

építkezésfelügyeleti szolgáltatások; ingatlanfejlesztési szolgáltatások [építés]; lakóingatlan-építés; lakóingatlanok

építése; lakóépületekre és építkezésre vonatkozó szaktanácsadás; lakó- és kereskedelmi épületek építése; lakások

építése megrendelésre; lakáscélú építéssel kapcsolatos építési szolgáltatások; lakóterületek létesítése;

 magánlakások építése; leszerelési, bontási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 00299

 ( 220 ) 2022.01.31.

 ( 731 )  Lovas Benjámin, Siófok (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre

 ( 541 ) REWAY

 ( 511 )   29    Dzsemek/lekvárok/gyümölcsízek.

 32    Üdítőitalok; ásványvizek; ásványvíz [italok]; ízesített szénsavas italok; alkoholmentes, szénsavas

gyümölcsitalok; vitaminnal dúsított alkoholmentes italok; tápanyaggal dúsított italok; alkoholmentes italok;

vitamintartalmú italok; vízalapú funkcionális italok; vitaminokkal és ásványi sókkal dúsított alkoholmentes

 italok; smoothie-k [gyümölcs- vagy zöldségitalok].

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: dzsemek/lekvárok/gyümölcsízek, üdítőitalok, ásványvizek, ásványvíz [italok], ízesített szénsavas

italok, alkoholmentes, szénsavas gyümölcsitalok, vitaminnal dúsított alkoholmentes italok, tápanyaggal dúsított
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italok, alkoholmentes italok, vitamintartalmú italok, vízalapú funkcionális italok, vitaminokkal és ásványi sókkal

 dúsított alkoholmentes italok, smoothie-k [gyümölcs- vagy zöldségitalok].

 ( 210 ) M 22 00300

 ( 220 ) 2022.01.31.

 ( 731 )  German Veronika Ágota, Berkenye (HU)

 ( 740 )  Dr. Mészáros Zsuzsa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 berendezések.

 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.

 18    Bőr és bőrutánzatok; állatbőrök és irhák; bőröndök és szállító táskák; esernyők és napernyők; sétapálcák;

 ostorok, hámok és lószerszámok; nyakörvek, pórázok és ruházat állatok számára.

 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.

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

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

 ( 210 ) M 22 00301

 ( 220 ) 2022.01.31.

 ( 731 )  Go & Help Zala Kft., Hévíz (HU)

 ( 541 ) ŐriBird - Az Őrség söre

 ( 511 )   32    Kézműves sörök.

 ( 210 ) M 22 00302

 ( 220 ) 2022.01.31.

 ( 731 )  DP Chem Professional Distribution Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Miskolczi Mária, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Fehérítő készítmények (színtelenítők) háztartási célokra; kozmetikai krémek; kozmetikai szerek;

mosószerek/tisztítószerek, nem gyártási műveletekhez és nem gyógyászati használatra; samponok; tisztítószerek

háztartási használatra; vegyi tisztítókészítmények háztartási célokra; állatsamponok [nem gyógyszeres

állatkozmetikai készítmények]; kisállat samponok [nem gyógyszeres ápoló készítmények]; folteltávolító,

folttisztító készítmények; mosodai fehérítők; lefolyócső tisztító készítmények duguláselhárításhoz;

 vízkőeltávolító készítmények háztartási célokra.

5    Antibakteriális kézmosók; biocidok; fertőtlenítőszerek; penész elleni vegyi készítmények; fertőtlenítőszerek

 higiéniai célokra.

 ( 210 ) M 22 00303

 ( 220 ) 2022.01.31.

 ( 731 )  DP Chem Professional Distribution Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Miskolczi Mária, Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 3    Fehérítő készítmények (színtelenítők) háztartási célokra; kozmetikai krémek; kozmetikai szerek;

mosószerek/tisztítószerek, nem gyártási műveletekhez és nem gyógyászati használatra; samponok; tisztítószerek

háztartási használatra; vegyi tisztítókészítmények háztartási célokra; állatsamponok [nem gyógyszeres

állatkozmetikai készítmények]; kisállat samponok [nem gyógyszeres ápoló készítmények]; folteltávolító,

folttisztító készítmények; mosodai fehérítők; lefolyócső tisztító készítmények duguláselhárításhoz;

 vízkőeltávolító készítmények háztartási célokra.

5    Antibakteriális kézmosók; biocidok; fertőtlenítőszerek; penész elleni vegyi készítmények; fertőtlenítőszerek

 higiéniai célokra.

 ( 210 ) M 22 00304

 ( 220 ) 2022.02.01.

 ( 731 )  Gungl Ákos, Pécs (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  37    Ablaktisztítás; ablaktisztítási szolgáltatásokra vonatkozó információszolgáltatás; épületek [belső] tisztítása,

takarítása; épületek belső felületeinek tisztítása; épületek belső és külső tisztítása; épületek külső tisztításával

kapcsolatos információszolgáltatás; épületek tisztítása [külső felületé]; épületek tisztításával kapcsolatos

információszolgáltatás; madarak okozta szennyeződés tisztítása épületekről; épülethomlokzat tisztítás, takarítás;

fertőtlenítés; helyiségek fertőtlenítése bakteriális fertőzések ellen; helyiségek fertőtlenítése; épületek belső

felületeinek fertőtlenítése; épületek fertőtlenítése bakteriális fertőzések ellen; kárpit fertőtlenítése;

kártevőmentesítés, fertőtlenítés és rovarirtás; otthoni belső felületek fertőtlenítése a vírusok és

mikroorganizmusok terjedésének csökkentése érdekében; háztartási szolgáltatások [takarítási szolgáltatások];

házak, lakások takarításához kapcsolódó háztartási szolgáltatások; járművek tisztítása; mosás; épületek mosása;

mosodai mosási és szárítási szolgáltatások nyújtása; mosodai szolgáltatásokkal kapcsolatos

információszolgáltatás; ruhatisztítás; ruhatisztítási, mosodai szolgáltatások; ruhavasalás; ruhavasalási

 szolgáltatások.

 44    Alternatív gyógyászati szolgáltatások; aromaterápiás szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó

szolgáltatások; mobil egészségügyi [szaniter] berendezések kölcsönzése; egészségügyi berendezések kölcsönzése;

 hospice ellátás, elfekvők; látogató ápolói szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 00305

 ( 220 ) 2022.02.01.

 ( 731 )  Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Kocsis Zoltán Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 541 ) Főnix Aréna

 ( 511 )  35    Kiállításszervezés kereskedelmi célokra; kiállítások szervezése üzleti célokra; kiállítások szervezése

kereskedelmi célokra; kiállítások szervezése reklámozási célokra; kiállítások és kereskedelmi vásárok szervezése

üzleti és promóciós célból; kiállítások és kereskedelmi vásárok megszervezése kereskedelmi és reklámozási

célokra; kiadáshoz kapcsolódó kereskedelmi kiállítások szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi vásárok

szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi vásárok szervezése; kereskedelmi vásárok rendezése és lebonyolítása;

kereskedelmi vásárok promóciója; kereskedelmi vásárok rendezése; kereskedelmi vagy reklámcélú művészeti

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

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

vagy reklámcélú kiállítások rendezése; kereskedelmi rendezvények lebonyolítása; kereskedelmi bemutatók

(kiállítások) és vásárok lebonyolítása, szervezése és rendezése kereskedelmi- és reklámcélokra; kereskedelmi

bemutatók levezetése; kereskedelmi bemutatók promóciója és lebonyolítása; kereskedelmi bemutatókkal
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kapcsolatos szervezési szolgáltatások; kereskedelmi célú divatbemutatók szervezése; kereskedelmi célú

kiállítások szervezése; kereskedelmi célú kiállítások lebonyolítása; kereskedelmi értékesítési kiállítások

szervezése és lebonyolítása; árubemutatók rendezése üzleti célokra; árubemutatók szervezése eladási célokra;

árubemutatók szervezése kereskedelmi célokra; autóipari kereskedelmi bemutatók lebonyolítása; bemutatók

szervezése eladási célokra; bemutatók szervezése kereskedelmi célokra; bemutatók szervezése üzleti célokra;

bemutatás [promóciós/reklámozási célokra]; divatbemutatók kereskedelmi célokra; divatbemutatók szervezése

promóciós célokból; gazdasági és reklámcélú szakvásárok, kiállítások és bemutatók szervezése és lebonyolítása;

kereskedelmi kiállítások megszervezése és lebonyolítása; kereskedelmi kiállítások szervezése és lebonyolítása;

kereskedelmi kiállítások és bemutatók szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi és reklámcélú rendezvények

szervezése; kereskedelmi és reklámcélú vásárok szervezése; reklámcélú bemutatók szervezése; reklámcélú

kiállítások szervezése, lebonyolítása; reklámcélú vásárok és kiállítások szervezése és lebonyolítása;

rendezvények, kiállítások, vásárok és bemutatók szervezése kereskedelmi, promóciós és reklámozási célokra;

szakmai bemutatók rendezése; szakvásárok rendezése; üzlet célú kiállítások szervezése és lebonyolítása; üzleti

bemutatók, rendezvények lebonyolítása; üzleti célú kiállítások lebonyolítása; üzleti célú vásárok és kiállítások

szervezése és lebonyolítása; üzleti vagy kereskedelmi célú kiállítások szervezése; üzleti vásárok szervezése és

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

lebonyolítása kereskedelmi vagy reklámcélokra; árusító standok bérbeadása; digitális hirdetőtáblák bérbeadása;

hirdetési felület, idő és média szolgáltatása és bérbeadása; hirdetési felület, idő és anyagok bérbeadása; termékek

és szolgáltatások reklámozására szolgáló felület biztosítása weboldalakon; weboldalakon található hirdetési

helyek bérbeadása; weboldalakon rendelkezésre álló hely biztosítása áruk és szolgáltatások reklámozása céljából;

weboldalakon biztosított felületek termékek és szolgáltatások reklámozására; reklámhely biztosítása elektronikus

eszközök vagy globális információs hálózatok segítségével; reklámhely bérbeadása brosúrákban; reklámfelületek

és reklámanyagok bérbeadása; mindenféle reklámozási és marketing bemutató anyagok bérbeadása; internetes

reklámfelület bérbeadása álláshirdetésekhez; internetes hirdetési felületek rendelkezésre bocsátása és bérbeadása;

internetes hirdetési felület bérbeadása; hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; hirdetőtáblák bérbeadása;

hirdetési helyek biztosítása és bérbeadása; hirdetési helyek biztosítása folyóiratokban, újságokban és

magazinokban; hirdetési hely rendelkezésre bocsátása elektronikus médiában; hirdetési hely rendelkezésre

bocsátása; hirdetési hely és idő bérbeadásával kapcsolatos közvetítői szolgáltatások; hirdetési hely biztosítása

globális számítógépes hálózaton; hirdetési hely bérbeadása; hirdetési felület online kölcsönzése; hirdetési felület

kölcsönzése; hirdetési felület biztosítása újságokban; áruk és szolgáltatások promóciója nemzetközi

sportesemények szponzorálásával; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával;

e-sporteseményekhez kapcsolódó marketingszolgáltatások; e-sporteseményekhez kapcsolódó hirdetési

szolgáltatások; e-sporteseményekre vonatkozó népszerűsítő szolgáltatások; eseménymarketing; kereskedelmi

vásárok és kiállítások szervezése; koncertek promóciója [reklámozása]; különleges rendezvények promóciója;

marketing promóciós rendezvények szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatások;

marketingrendezvények megrendezése és lebonyolítása; nyomtatványok megjelenítése reklámozási célból,

elektronikus formában; nyomtatott anyagok elektronikus megjelentetése reklámcélra; nyomdaipari termékek

megjelenítése reklámcélból; nyereményjátékok, versenyek, pályázatok szervezése reklámcélokra; reklám,

marketing és promóciós anyagok terjesztése; reklám szórólapok elkészítése; reklámanyag készítése; reklámanyag

összeállítása; reklámanyag sokszorosítása; reklámanyagok és reklámok készítése, kiadása; reklámanyag frissítése;

reklámanyagok és -szövegek megjelentetése; reklámanyagok készítése; reklámanyagok megjelentetése;

reklámanyagok online megjelentetése; reklámanyagok összeállítása, kiadása és terjesztése; reklámkiadványok

elkészítése; reklámkiadványok tervezése; reklámozás, beleértve harmadik személyek termékeinek és

szolgáltatásainak népszerűsítését nemzetközi sporteseményekhez kapcsolódó szponzori megállapodások és

licencszerződések keretében; sportversenyek és -események promóciója; szórólapok kiadása; szórólapok

 tervezése; zenei koncertek promóciója.

 36    Ingatlanok bérbeadása; épületbérbeadás; ingatlanok bérbeadásának ügyintézése; ingatlanok bérbeadásával

kapcsolatos ügyintézés; irodák [ingatlanok] bérbeadása; irodahelyiségek bérbeadása; ingatlan bérbeadási
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 ügyintézés; irodai helyiségekkel kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlan bérbeadási szolgáltatások.

 41    Aerobik versenyek; állatkiállítások szervezése; állatkiállítások szervezése kulturális vagy oktatási célokból;

atlétikai versenyek szervezése; bátorságot elismerő díjkiosztó ünnepségek szervezése; bemutatók szervezése

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

ünnepségek szervezése; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; e-sport versenyek rendezése és

lebonyolítása; e-sportesemények előállítása a televízió számára; e-sportesemények lebonyolítása;

e-sportesemények szervezése; e-sporttevékenységek megszervezése; elektronikus sportversenyek szervezése; élő

e-sportesemények lebonyolítása; előadások szervezése; előadások szervezése és lebonyolítása; éves beszerzési

konferencia szervezése; éves logisztikai konferencia szervezése; éves oktatási konferencia szervezése; futball

versenyek szervezése; futballbajnokságok rendezése; gasztronómiai versenyekkel kapcsolatos konzultációs

szolgáltatások; gépjárművekkel kapcsolatos versenyek szervezése; görkorcsolya-versenyek rendezése; gyorsasági

versenyek szervezése; gyorskorcsolya bajnokságok és versenyek szervezése és lebonyolítása; hirdetéssel,

reklámozással kapcsolatos szemináriumok szervezése; játékok szervezése; játékok szervezése és lebonyolítása;

játékok szervezése, rendezése; játékok, vetélkedők és versenyek rendezése; jégkorcsolya-versenyek rendezése;

kapcsolódó oktatási szemináriumok szervezése; képzési célú bemutatók szervezése; képzési célú gyűlések,

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

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

kapcsolatos konferenciák szervezése; képzéssel kapcsolatos konferenciák rendezése; képzéssel kapcsolatos

szemináriumok szervezése; képzéssel kapcsolatos szemináriumok rendezése; kereskedelemmel kapcsolatos

konferenciák rendezése; kereskedelemmel kapcsolatos szemináriumok szervezése; kereskedelemmel kapcsolatos

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

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

szolgáltatások oktatási célokra; kiállítási szolgáltatások szórakoztatási célokra; kiállítások lebonyolítása

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

kiállítások szervezése oktatási célokra; kollokviumok szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos

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

és lebonyolítása; konferenciák és szimpóziumok szervezése az orvostudomány területén; konferenciák,

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

lebonyolítása; konferenciák szervezése; 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; kosárlabda meccsek és bemutatók rendezése; kulturális célú

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

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

kapcsolatos szemináriumok rendezése; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos konferenciák szervezése;

kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; kutyaversenyek rendezése; kutyaversenyek szervezése;

műértéssel kapcsolatos műhelyek és szemináriumok lebonyolítása; műkorcsolya bajnokságok és versenyek

szervezése és 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
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kapcsolatos konferenciák szervezése; oktatással kapcsolatos szimpóziumok; oktatással kapcsolatos

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

önismereti műhelyek és szemináriumok vezetése; önismereti műhelyek és szemináriumok lebonyolítása;

összejövetelek lebonyolítása; reklámozással, hirdetéssel kapcsolatos konferenciák szervezése; rekreációs célú

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

rekreációs, szabadidős versenyek rendezése; sakkversenyek szervezése; sportversenyek rendezése;

sportversenyek szervezése és lebonyolítása; súlyemelő-bajnokságok szervezése; szemináriumok; szemináriumok

és konferenciák rendezése; szemináriumok és kongresszusok tartása, vezetése; szemináriumok és kongresszusok

szervezése az orvostudomány terén; szemináriumok és workshopok [képzés] szervezése és lebonyolítása;

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

lebonyolítása; szemináriumok tartása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése,

lebonyolítása és rendezése; szimpóziumok szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos

tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; üzleti szemináriumok szervezése; versenyek és díjkiosztók rendezése;

versenyek intézése [szervezése]; versenyek lebonyolítása az interneten; versenyek szervezése; versenyek

szervezése az interneten; versenyek szervezése és lebonyolítása; versenyek szervezése és lebonyolítása [oktatás

vagy szórakoztatás]; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; vetélkedők intézése [szervezése];

vetélkedők lebonyolítása; vetélkedők, játékok és versenyek szervezése; vetélkedők rendezése (szórakoztatás);

vetélkedők szervezése; workshopok [képzés] szervezése, lebonyolítása és rendezése; e-sport tevékenység;

mérkőzésszervező szolgáltatások; szolgáltatások vetélkedők szervezéséhez; állatokkal kapcsolatos

sportesemények és versenyek szervezése; asztalitenisz-játszmák megszervezése és lebonyolítása; atlétikai pályák

üzemeltetése; atlétikai versenyek rendezése és lebonyolítása; edzési, sportolási létesítmények foglalása;

edzőlétesítmények biztosítása sportoláshoz; élő sportesemények lebonyolítása; fitnesz- és edzőlétesítmények

biztosítása; focimeccsek szervezése, rendezése és lebonyolítása; főiskolai és egyetemi atlétikai események

szervezése és lebonyolítása; főiskolai és egyetemi sportversenyek szervezése és lebonyolítása; futballtáborok;

információnyújtás sporttevékenységekhez; kerékpárversenyek szervezése, rendezése és lebonyolítása;

kerékpárversenyek szervezése; kerékpáros események szervezése; korcsolya bemutatók (rendezése);

korcsolya-bemutatók szervezése; korcsolyapályák biztosítása; korcsolyapályák üzemeltetése;

korcsolyarendezvények szervezése; korcsolyázással kapcsolatos szabadidős szolgáltatások; kosárlabda táborok;

kosárlabda tornák rendezése; kosárlabdamérkőzések megszervezése és lebonyolítása; közösségi

sportrendezvények szervezése; labdarúgó akadémiai szolgáltatások; labdarúgó-mérkőzések szervezése; labdarúgó

sportesemények szervezése; létesítmények biztosítása lóversenyekhez; létesítmények biztosítása

sportversenyekhez; létesítmények biztosítása csoportos gyakorlatokhoz; létesítmények biztosítása

sporteseményekhez; létesítmények biztosítása sportklubok részére; létesítmények biztosítása sport rekreációs

tevékenységekhez; létesítmények biztosítása jégsporthoz; létesítmények rendelkezésre bocsátása

sportrendezvényekhez, sport- és atlétikai versenyekhez és díjátadókhoz; lóugrató rendezvények szervezése;

lovasbemutatók; lovasbemutatók, lovasparádék; lovasbemutatók szervezése; lóversenyek szervezése; lóversenyek

szervezése, rendezése és lebonyolítása; mű- és gyorskorcsolya versenyek szervezése; műjégpályák biztosítása;

műkorcsolya versenyek szervezése; műkorcsolyázó és gyorskorcsolyázó versenyek szervezése; ökölvívó

mérkőzések szervezése; sport edzőtábori szolgáltatások; sport- és szabadidős tevékenységek; sportesemények

biztosítása és rendezése; sportesemények és sportversenyek szervezése; sportesemények közvetítése honlapokon

keresztül; sportesemények megrendezése; sportesemények megszervezése; sportlétesítmények biztosítása

műkorcsolyázó és gyorskorcsolyázó bajnokságokhoz; sportlétesítmények biztosítása gyorskorcsolya

bajnokságokhoz; sportlétesítmények biztosítása műkorcsolya bajnokságokhoz; sportlétesítmények fenntartása;

sportlétesítmények lefoglalása; sportlétesítmények működtetése; sportlétesítmények rendelkezésre bocsátása téli

sportokhoz; sportlétesítmények rendelkezésre bocsátása lovaspólóhoz; sportlétesítmények szervezése

műkorcsolyázó- és gyorskorcsolyázó bajnokságokhoz; sportlétesítmények üzemeltetése; sportrangadók

szervezése; sportrendezvények lebonyolítása; sportrendezvények szervezése és lebonyolítása; sportrendezvények

szervezésével kapcsolatos tanácsadás; sportrendezvények, versenyek és sportbajnokságok szervezése;
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sportrendezvényekhez kapcsolódó információk szolgáltatása; sporttal kapcsolatos szórakoztatási szolgáltatások;

sporttal kapcsolatos tájékoztató szolgáltatás; sporttevékenységek és sportversenyek szervezése;

sporttevékenységekkel kapcsolatos tanfolyamok; sportversenyek és sportesemények szervezése; sportversenyek

és sportesemények megszervezése; sportversenyek és sporttevékenységek szervezése; sportversenyek szervezése,

rendezése és lebonyolítása; szórakoztatás atlétikai versenyek formájában; szórakoztatás bokszmeccsek

formájában; szórakoztatás futballmeccsek formájában; szórakoztatás görkorcsolya versenyek formájában;

szórakoztatás hokimeccsek formájában; szórakoztatás kosárlabda meccsek formájában; szórakoztatás súlyemelő

versenyek formájában; szórakoztatás teniszbajnokságok formájában; szórakoztatás tornabemutatók formájában;

szórakoztató sportszolgáltatások; szórakoztatási szolgáltatások birkózóklub formájában; szórakoztató

szolgáltatások korcsolyázási rendezvények formájában; szórakoztató szolgáltatások sportesemények formájában;

szumóbirkózó versenyek szervezése; szumóbirkózó versenyek szervezése, rendezése és lebonyolítása;

teniszjátszmák megszervezése és lebonyolítása; teniszpálya biztosítása; teniszpályák üzemeltetése; versenyek,

versenysorozatok szervezése; versenyszervezés; vezetéssel kapcsolatos versenyek és bajnokságok szervezése;

görkorcsolya show-k szervezése; gyorskorcsolya versenyek szervezése; korcsolya felszerelések, létesítmények

biztosítása; előadóművészeti létesítmények bérbeadása; koncerttermek bérbeadása; létesítmények bérbeadása

televíziós műsorok készítéséhez; létesítmények rendelkezésre bocsátása szabadidős tevékenységekhez;

szabadidős létesítmények üzemeltetése; színházak bérbeadása előadóművészeti célokra; színpadi díszletek

kölcsönzése; szórakozóhelyek bérbeadása; atlétikai rendezvényeken használt felszerelések bérbeadása;

kosárlabdapályák bérbeadása; sportfelszerelések és -eszközök bérbeadása; sportpályák bérbeadása;

sportlétesítmények bérlése; stadionok bérbeadása; balett előadások; balettelőadások; bűvészelőadások, show-k

bemutatása; bűvészelőadások, show-k szolgáltatása; cirkuszi elemeket alkalmazó szórakoztatási szolgáltatások;

cirkuszi előadások; cirkuszok; dzsessz [jazz] zenével kapcsolatos fesztiválok szervezése; élő előadások

bemutatása; élő előadások készítése; élő előadások szervezése; élő előadások szervezése és bemutatása; élő

előadásokkal kapcsolatos szolgáltatások; élő karácsonyi zenei produkciók bemutatása; élő komédia show-k; élő

komédiák bemutatása; élő rockzenekari fellépések bemutatása; élő show-k készítése; élő show-k rendezése; élő

show-műsorok bemutatása; élő showműsor készítési szolgáltatások; élő szórakoztatási szolgáltatások; élő

szórakoztató előadások bemutatása; élő szórakoztató események bemutatása; élő szórakoztató események

rendezése; élő szórakoztató műsorok szolgáltatása; élő szórakoztató rendezvények lebonyolítása; élő szórakoztató

rendezvények szervezése és lebonyolítása; élő táncbemutatók; élő táncelőadások bemutatása; élő zene

szolgáltatása; élő zenei előadások; élő zenei előadások szervezése; élő zenei előadások tartása; élő zenei

koncertek; élő zenei műsorok; élő zenekari előadások; élő zenekari előadásokkal kapcsolatos szolgáltatások; élő

zenekari fellépések bemutatása; élő zeneműsorok; élő zenés színházi előadások; élő zenés szolgáltatások; előadási

helyszíneken bemutatott zenés esztrádműsorok; előadási helyszíneken bemutatott színházi esztrád műsorok;

előadások rendezése; élőzenés koncertek; énekegyüttesek által nyújtott szórakoztató szolgáltatások;

hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; kabarék készítése; kabaréműsorok készítése;

komédia-klubok szolgáltatásai; komédia show-k szervezése; koncert szolgáltatások; koncert szolgáltatások

[éneklés]; koncertek bemutatása; koncertek lebonyolítása [szervezése és lebonyolítása]; koncertek mint

szórakoztatási szolgáltatások; koncertek prezentálása; koncertek szervezése; koncertek szervezése, lebonyolítása

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

szolgáltatások; koncertszolgáltatások; korcsolya-bemutatók szervezése élő közönség számára; korcsolyashow-k

készítése; lemezlovasok, DJ szolgáltatások partikra és különleges rendezvényekre; operák bemutatása; popzenei

koncertek szervezése; rádiós zenei koncertek; rock együttesek élő fellépései, előadásai; szimfonikus zenekari

szolgáltatások; színdarabok készítése; színdarabok rendezése; színdarabok színpadra állítása; színházi előadások

bemutatása; színházi előadások megszervezése, megrendezése és bemutatása; színházi előadások rendezése;

színházi előadások szervezése; színházi előadások vezetése; színházi produkciók; színházi produkciós

szolgáltatások; színházi show-k készítése; színházi show-k rendezése; színházi szolgáltatások; színpadi show-k

rendezése; szórakoztatás balett előadások formájában; szórakoztatás bűvész show-k formájában; szórakoztatás

cirkuszi rendezvények formájában; szórakoztatás élő előadások és jelmezes szereplők személyes megjelenése
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formájában; szórakoztatás élő táncelőadások formájában; szórakoztatás szimfonikus zenekari előadások

formájában; szórakoztatás színházi előadások formájában; szórakoztatás táncelőadások formájában; szórakoztatás

vacsoraszínházi előadások formájában; szórakoztatás zenekari előadások formájában; szórakoztatási célú élő

bemutatók; szórakoztatási szolgáltatások színpadi előadás és kabaré formájában; szórakoztatási szolgáltatások

koncertelőadások formájában; szórakoztatási szolgáltatások élő show-khoz; szórakoztató bemutatók lebonyolítása

bűvészbemutatók formájában; szórakoztató show-k készítése énekesek közreműködésével; szórakoztató show-k

készítése zenészek közreműködésével; szórakoztató szolgáltatások élő zenei előadások formájában; szórakoztató

szolgáltatások élő zene formájában; szórakoztató szolgáltatások élő görkorcsolyás bemutatók és versenyek

formájában; szórakoztató szolgáltatások énekegyüttes előadásának formájában; szórakoztató szolgáltatások

zenekari előadások formájában; tánc, zene és dráma előadások tartása; táncbemutatók szervezése; táncos

bemutatók szervezése; táncos előadások bemutatása; varieté-előadások bemutatása; zene és ének előadás tartása;

zenei együttesek élő fellépései, előadásai; zenei előadások művészeti menedzsmentje, vezetése; zenei

fesztiválokkal kapcsolatos szolgáltatások; zenei koncertek bemutatása; zenei koncertek szervezése és

lebonyolítása; zenei szórakoztatás szervezése; zenekar által élőben előadott műsorok bemutatása; zenés

előadások; zenés előadások bemutatása; zenés előadások szervezése; zenés koncertek; zenés műsorok rendezése;

zenés show-k rendezése; zenés szórakoztatás nyújtása vokálegyüttesek által; zenés szórakoztatás zenekarok által;

zenés szórakoztató rendezvények szervezése; e-sportrendezvényekhez kapcsolódó jegyfoglalás és foglalási

szolgáltatások; helyfoglalás előadásokra és színházi jegyfoglalás; helyfoglalás koncertre; helyfoglalás

show-műsorokra; helyfoglalás szórakoztató eseményekre; jegyátvételi szolgáltatások szórakoztató, sport- és

kulturális rendezvényekhez; jegybeszerzési szolgáltatások sportrendezvényekhez; jegyelővétel/foglalás

koncertekre és színházba; jegyfoglalás és foglalási szolgáltatások oktatási, szórakoztató és

sporttevékenységekhez, illetve -rendezvényekhez; jegyfoglalás kulturális rendezvényekre; jegyfoglalási

szolgáltatások kulturális rendezvényekre; jegyfoglalási szolgáltatások előadásokra; jegyfoglalási szolgáltatások

előadásokra és más szórakoztató rendezvényekre; jegyfoglalási szolgáltatások színházi előadásokra; jegyfoglalási

szolgáltatások koncertekre; jegyfoglalási szolgáltatások szórakoztató és szabadidős rendezvényekre; jegyfoglalási

szolgáltatások sportrendezvényekre; jegyinformációs szolgáltatások szórakoztató rendezvényekhez;

jegyinformációs szolgáltatások sporteseményekhez; jegyinformációs szolgáltatások show-műsorokhoz;

jegyinformációs szolgáltatások e-sporteseményekhez; jegypénztári szolgáltatások; jegyirodai szolgáltatások

[szórakoztatás]; jegyrendelési és jegyfoglalási szolgáltatások; jegyvásárlási szolgáltatások szórakoztató

rendezvényekhez; koncertjegy foglalási jegyirodai szolgáltatások; koncertjegy foglalási szolgáltatások; online

jegyirodai szolgáltatások szórakoztatási célokra; mozijegy foglalási jegyirodai szolgáltatások; színházi foglalási

szolgáltatások; színházi jegyfoglalási szolgáltatások; színházjegy értékesítő ügynökségi szolgáltatások;

színházjegy foglalási jegyirodai szolgáltatások; szórakoztató rendezvényekhez kapcsolódó jegyfoglalási és

előjegyzési szolgáltatások; ülőhelyfoglalás előadásokra és sportrendezvényekre; brosúrák kiadása;

dokumentumok kiadása; elektronikus formátumú magazinok megjelentetése az interneten; elektronikus

kiadványok megjelentetése; elektronikus kiadványok multimédiás megjelentetése; elektronikus

kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok online megjelentetése; elektronikus könyvek és

folyóiratok online publikálása; elektronikus könyvek és folyóiratok internetes publikációja; elektronikus

magazinok kiadása; elektronikus napilapok online közzététele; elektronikus szövegek megjelentetése;

eseménynaptárak kiadása; folyóiratok és könyvek elektronikus online közzététele; folyóiratok és könyvek

megjelentetése elektronikus formában; folyóiratok kiadása; folyóiratok, könyvek és kézikönyvek megjelentetése a

gyógyászat területén; folyóiratok multimédiás megjelentetése; folyóiratok publikálása; globális számítógépes

hálózaton elérhető elektronikus hírlapok; füzetek kiadása; globális számítógépes hálózaton elérhető lapok

szerkesztői tartalmának kiadása; hírlevelek kiadása; hírlevélkiadási szolgáltatások; interneten közvetített hírműsor

szolgáltatások; ismertetők kiadása; katalógusok kiadása; képeket tartalmazó nyomtatott anyagok szerkesztése,

nem reklámcélokra; kiadás/megjelentetés (könyv -); kiadványok megjelentetése; könyv- és folyóirat kiadás;

könyvek és folyóiratok kiadása; könyvek és magazinok megjelentetése; könyvek, magazinok, almanachok és

napilapok megjelentetése; könyvek multimédiás megjelentetése; könyvek publikálása és kiadása; könyvkiadás;
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magazinok, folyóiratok és újságok multimédiás megjelentetése; magazinok kiadása; magazinok kiadásához

kapcsolódó szaktanácsadási szolgáltatások; magazinok multimédiás megjelentetése; multimédiás anyagok online

kiadása; multimédia publikációk; nyomtatott anyagok kiadása [elektronikus formában is], kivéve reklámcélokra;

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

megjelentetése elektronikus formában az interneten; nyomtatott anyagok megjelentetése elektronikus formában;

nyomtatott anyagok multimédiás kiadása; nyomtatott anyagok [nem reklámszövegek] kiadása; nyomtatványok

kiadása; nyomtatványok kiadása és szerkesztése; nyomtatványok és nyomtatott kiadványok megjelentetése;

online elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem

letölthetők; online hírlevelek biztosítása sportszórakoztatás területén; online kiadványok megjelentetése;

poszterkiadás; prospektusok kiadása; podcastok létrehozása [írása]; rendszeresen és nem rendszeresen megjelenő

kiadványokkal kapcsolatos kiadói szolgáltatások, a reklámszövegek kivételével; szórólapok megjelentetése;

szövegek és képek megjelentetése, elektronikus formában is, kivéve reklámcélra; szövegek és nyomtatott

anyagok elektronikus megjelentetése az interneten a reklámszövegek kivételével; szövegek kiadása; szövegek

kiadása elektronikus média formájában; újságok, folyóiratok, katalógusok és brosúrák megjelentetése;

 újságkiadás; újságok kiadása; újságok megjelentetése.

 ( 210 ) M 22 00307

 ( 220 ) 2022.02.01.

 ( 731 )  Príma Pék Finompékáru Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Paálné dr. Szalai Magdolna Mária, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; pizza.

 43    Vendéglátás (élelmezés); péksütemények és cukrászsütemények sütésére szolgáló elektromos kemencék

bérbeadása, péksütemények és cukrászsütemények sütésére szolgáló elektromos kemencék kölcsönzése; kávézói

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 00309

 ( 220 ) 2022.02.01.

 ( 731 )  BSF Systems Kft., Hódmezővásárhely (HU)

 ( 541 ) Yapper

 ( 511 )  31    Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, akvakultúrás, kertészeti és erdészeti termékek; nyers és

feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és

 virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; maláta.

 ( 210 ) M 22 00322

 ( 220 ) 2022.02.02.

 ( 731 )  Pecznyik Viktor, Kiskőrös (HU)

 ( 541 ) CHOOSE LIFE

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

 ( 210 ) M 22 00323

 ( 220 ) 2022.02.02.

 ( 731 )  Bohne Alexandra, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Keserű Barna Arnold, Győr

 ( 541 ) CosmopoliteBrands
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 ( 511 )  35    Marketing tanácsadás; marketing szolgáltatások; digitális marketing; internetes marketing; marketing

kampányok; promóciós marketing; marketingtervek elkészítése; marketingtrendek elemzése;

marketingügynökségi szolgáltatások; reklám és marketing; marketing koncepciók kidolgozása; marketing

konzultációs szolgáltatások; üzleti marketing tanácsadás; marketing menedzsment tanácsadás; reklámozás,

marketing és promóciós konzultáció, tanácsadó és segítségnyújtási szolgáltatások; online reklám- és

marketingszolgáltatások; mások áruinak és szolgáltatásainak marketingje; kreatív marketingterv kidolgozására

 irányuló szolgáltatások; ügyfélprofil meghatározása kereskedelmi vagy marketing célokra.

 ( 210 ) M 22 00324

 ( 220 ) 2022.02.02.

 ( 731 )  Game-Ever Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság, Tahitótfalu (HU)

 ( 740 )  Dr. Keserű Barna Arnold, Győr

  ( 546 )

 ( 511 ) 9    Szoftverek; szoftverek és szoftverkönyvtárak más szoftverek fejlesztéséhez és futtatásához mobil

eszközökön, számítógépeken, számítógépes hálózatokon és globális kommunikációs hálózatokon történő

felhasználásra; számítógépes szoftverfejlesztési eszközök; szoftverek a felhőalapú számítástechnikai

hálózatokhoz való hozzáféréshez és azok használatához; hálózati operációs szoftver; webhely fejlesztő szoftver;

számítógépes szoftverek, amelyek webalapú hozzáférést biztosítanak alkalmazásokhoz és szolgáltatásokhoz

webes operációs rendszeren vagy portálfelületen keresztül; számítógépes szoftverek felhőalapú számítógépes

hálózatok és alkalmazások fejlesztésére és üzemeltetésére; adatbázis-kezelő szoftver; számítógépes

szoftverplatformok felhőalapú számítástechnikai hálózatokhoz és alkalmazásokhoz; letölthető szoftverek szoftver

tervezéshez; letölthető tervező- és fejlesztési eszközök szoftverekhez; letölthető szoftverek felhasználói interfész,

 grafikus felhasználói interfész és hardverekbe ágyazott grafikus felhasználói interfész tervezéséhez.

 41    Oktatási és képzési szolgáltatások; szoftverekkel, szoftverkönyvtárakkal és szoftverfejlesztő eszközökkel

kapcsolatos oktatási célú konferenciák, műhelyek, szemináriumok és tanfolyamok formájában nyújtott képzési és

 oktatási szolgáltatások.

 42    Szoftverszolgáltatásokkal (SAAS) kapcsolatos konzultáció; szoftver mint szolgáltatás [SAAS]; szoftver

mint szolgáltatásként [SAAS] biztosított grafikai tervezőplatformok; szoftverprogramozással kapcsolatos

tanácsadási, tervezési és fejlesztési szolgáltatások; tanácsadási, tervezési és fejlesztési szolgáltatások szoftverek

mobil eszközökön, számítógépeken, számítógépes hálózatokon és globális kommunikációs hálózatokon történő

fejlesztésével, futtatásával kapcsolatban.; szoftverrel kapcsolatos tervezési és fejlesztési szolgáltatások;

tanácsadás a felhő alapú számítástechnikai hálózatok és alkalmazások területén; elektronikus adattárolási

szolgáltatások; műszaki információk nyújtása számítógépek, számítógépes szoftverek és számítógépes hálózatok

tervezéséhez, fejlesztéséhez, programozásához, kiválasztásához és megvalósításához; on-line, nem letölthető

operációs szoftver biztosítása egy felhőalapú számítástechnikai hálózat eléréséhez és használatához; on-line nem

letölthető szoftverek biztosítása szoftverfejlesztéshez és weboldalfejlesztéshez; on-line, nem letölthető szoftverek

biztosítása számítógépes hálózatok és szerverek működtetéséhez és karbantartásához; nem letölthető szoftverek

ideiglenes használatának biztosítása; alkalmazás-szolgáltatás; szoftver mint szolgáltatás (SAAS) szoftverek,

felhasználói interfészek, grafikus felhasználói interfészek és beágyazott grafikus interfészek tervezéséhez és

fejlesztéséhez; számítógépes szoftverek tervezése és frissítése, különösen tervező és fejlesztő célú szoftverek

frissítése; tervezési szolgáltatások szoftverek, felhasználói interfészek, grafikus felhasználói interfészek és

 beágyazott grafikus interfészek tervezéséhez és fejlesztéséhez.

 ( 210 ) M 22 00325

 ( 220 ) 2022.02.03.

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

 ( 541 ) Snowray

 ( 511 )   42    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
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 ( 210 ) M 22 00333

 ( 220 ) 2022.02.04.

 ( 731 )  7kert Kft. 50%, Budapest (HU)

 BOOM Hypin Kft. 25%, Budapest (HU)

 WIM GROUP Kft. 25%, Budapest (HU)

 ( 541 ) MADAM

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 22 00338

 ( 220 ) 2022.02.04.

 ( 731 )  Tóth Levente, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Audio-, video- és multimédiás termékek gyártása, fényképezés; stúdió szolgáltatások videók rögzítéséhez;

 stúdiószolgáltatások; stúdiók bérbeadása.

 ( 210 ) M 22 00363

 ( 220 ) 2022.02.08.

 ( 731 )  NLMK INTERNATIONAL B.V., Amsterdam (NL)

 ( 300 )  1455225 2021.12.03. BX

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) PROPERIOR

 ( 511 ) 6    Közönséges fémek és ezek ötvözetei; fémércek; fémanyagok építéshez és építkezéshez; hordozható, mobil

fémszerkezetek; nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; vas közvetlen redukció céljára és direkt redukciós

eljárással gyártott vas; nyers és megmunkált fémércek; fém burkolólapok, fémtáblák építkezéshez; fémpadlók;

padlóburkolatok fémből; fém térelválasztók [válaszfalak]; többrétegű fémtáblák; fém védőburkolatok;

fémburkolatok és zárólemezek (építőanyagok); ötvözőadalék acél gyártásához; ötvözött acélhulladék; ötvözött

acélból készült huzalok [nem elektromos]; acélötvözetek; acélgolyók; acélbuga; csőelágazások fémből, beleértve

az acél- és titánötvözeteket is; fényes acél; fényesre húzott acélrudak; fényesre húzott acélcsövek; szénacél;

szénacélok; öntött acél; gabionok acélhuzalból; közönséges fémek és ötvözeteik, rozsdamentes acélt beleértve;

könyökcsövek fémből, beleértve az acél- és titánötvözeteket is; hidegen húzott acélrudak; rozsdamentes acél;

hidegen hengerelt szalagacél; plattírozott acéllemezek és -táblák; galvanizált acéllemezek; galvanizált acéllapok;

nehézfémek; üreges acélrudak; acélszalag; melegen hengerelt acélrudak; kerítések fémből; szemcseorientált acél;

nem szemcseorientált acél; vas- vagy acélhulladék; melegen hengerelt szalagacélcsövek; födémgerendák vasból

vagy acélból; fém csatlakozások csövekhez, beleértve az acél- és titánötvözeteket is; moduláris előregyártott

acélkeretek; fémcsövek, beleértve az acél- és titánötvözetből készülteket; acél- és titánötvözetből készült

fémcsövek; acéllapok; profilacél; újrahengerelt acélok; forrasztó- és hegesztőpálcák fémből, beleértve az acél- és

titánötvözeteket is; acél henger formájában; acélredőnyök; acéllemezek; fémlemezek, beleértve az acél- és

titánötvözeteket is; kovácsolt acél; acélrostok; fém forraszanyag rozsdamentes acélhoz; rozsdamentes acéllemez;

rozsdamentes acélszalagok; rozsdamentes acélcsövek; nyers vagy félig megmunkált acélötvözetek; acél;

acélgerendák; acél építőanyagok; acél öntvények [félkész]; acélhengerek sűrített gázhoz; acélhengerek

cseppfolyós levegőhöz; üresen árusított acéltartályok; acél gyártmányok, készítmények; acél konzervdobozokhoz;

acélkeretek épületekhez; acélrács; acél őrlőgolyók; acél őrlőrudak; acélból készült rudak; acél lap, rúd, tábla és

buga formájában; acél, tekercsek formájában; acél, fóliák formájában; acél, lemezek formájában; acél ívek, lapok

formájában; acélrudak; acélcsövek; acél oszlopok; acélból készült sínek; acél merevítők betonpadlók

készítéséhez; acéllemezek gépjárművek karosszériájához; építéshez használt acéllemezek; acél tárolósilók; acél

nyers vagy félig megmunkált állapotban; acélhuzalok; acél drótkötelek, sodronykötelek; acél kábeldobok;
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szerkezeti acélok; acélcsövek, beleértve a hengerelteket, hántoltakat vagy köszörülteket; nyers acél; fémszelepek

(nem gépek részei), beleértve az acél- és titánötvözeteket is; vinilbevonatú acéllemezek; hegesztési acél;

horganyzott acéllemezek; vas; ferrovolfrám; fémáruk; ferromolibdén; vaspirit; ferrokróm; ferrotitán;

ferroszilícium; vasötvözetek; vasszivacsok; öntöttvas; nyersvas; pelletált, pelletizált vas; vasércek; galvanizált

vas; öntöttvas anyagok vasúti vágányokhoz; öntöttvas csövek; öntöttvas, nyers vagy félig megmunkált állapotban;

krómércek; lágyvas cölöpök; vas szalagfeszítők [feszítőkengyelek]; vas-szén ötvözetek; vasöntvények [félkész];

vas nyers vagy félig megmunkált állapotban; vasáru építéshez; ablakvasalások; fém tömegcikkek; fémek

öntöttvas hegesztéséhez; nem elektromos vaskábelek; nem elektromos vashuzalok; színvas öntvények; fém

ötvözetei; fémek; fémhuzalok [közönséges fém]; fémből készült nyersdarabok; tetőfedő anyagok fémből;

fémfólia, alumíniumfólia; fémkorlátok; fémből készült sínek; fém raklapok; kovácsmunkák; fémlemezek;

fémrácsok, fémrostélyok, fémrosták; fém csővezetékek; fém vázszerkezetek; bevonó fémek; keményforrasz

ötvözetek; nem nemesfémek; rétegelt fémek; vastartalmú fémek; anodizált fémek; közönséges fémek; bugák

[kohászat]; fémből készült lefolyócsövek; fém gyűjtődobozok; fémszerkezetek; megmunkált fémércek;

fémszerelvények sűrített levegő vezetékekhez; fémszerelvények építményekhez; koszorúgerendák, tartógerendák

fémből; kádak, medencék fémből; tároló dobozok fémből; úszómedencék [fémszerkezetek]; emelőcsigák fémből,

nem gépekhez; közönséges fém rudak; fémcsavarok; gyűrűs (fejű) csavarok; hordók fémből; harangok; fémsilók;

szobrocskák fémből; rakszelvény mérőrudak fémből, vasúti kocsikhoz; fém csavaranyák; szögek; sírboltok

fémből; fémajtók; kéménysisakok, kéménytoldatok fémből; útburkolat elemek fémből; kéményoszlopok,

kéménytestek fémből; fémdobozok csomagoláshoz; zsalugáterek fémből; limonit, barnavasérc; fémpárkányok,

fémereszek; ajtóreteszek fémből; mászóvasak [hágóvasak] fémből; szegecsek, fémből; elosztóvezetékek fémből

csővezetékekhez; fémoszlopok [építmények részei]; építmények acélból; vasszerkezetek, fémállványzatok

épületekhez; fém ajtókeretek; fémpántok kötözési célokra; fémlépcsők; erősítő, merevítőanyagok fémből,

betonhoz; fém építőanyagok; sínhevederek, csatlakozólemezek; járólapok fémből; kerítésoszlopok fémből;

favédő fémburkolatok; fémablakok; zsaluzatok fémből, betonhoz; előre gyártott fém platformok; vaslemezek;

rakodólapok anyagmozgatáshoz fémből; ablakkeretek, ablaktokok fémből; vasúti váltók; cink; burkolólapok

 fémből; vasúti sínrögzítők fémből.

 16    Papír, karton és ezekből készült áruk; nyomtatványok; scrapbook [családi albumok]; almanachok; atlaszok;

poszterek; formanyomtatványok, űrlapok; cégtáblák papírból vagy kartonból; metszetek; könyvjelzők; rajzok;

naptárak; öntapadós címkék, matricák [papíripari]; fedelek, kötések, borítók [papíráruk]; prospektusok; átlátszó

vetítőfóliák [papíráruk]; nyomatok [metszetek]; címkék papírból vagy kartonból; nyomtatott publikációk;

újságok; magazinok, revük [időszaki lapok]; fényképek [nyomtatott]; papír-írószer áruk; tanítási és oktatási

anyagok [kivéve készülékek, berendezések]; kézikönyvek [útmutatók]; könyvecskék, brosúrák; közlönyök

 [nyomtatott anyagok]; információs közlönyök; hírlevelek; jelzőtáblák papírból.

 35    Hirdetési- és reklámszolgáltatások; üzleti menedzsment; üzleti adminisztráció; irodai tevékenységek

szolgáltatásai; piaci tanulmányok; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; beszerzői

szolgáltatások [áruk, illetve szolgáltatások beszerzése más cégeknek]; üzleti információk; reklámanyag frissítése;

információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti

 információk nyújtása weboldalon keresztül; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; számítógépes szoftverek

tervezése és fejlesztése; webtárhely biztosítása internetes oldalakhoz; honlap-alapú adatindexek létrehozása és

 tervezése harmadik fél számára [információtechnológiai szolgáltatások].

 ( 210 ) M 22 00366

 ( 220 ) 2022.02.08.

 ( 731 )  Nandina-Trans Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Pendors

 ( 511 )   16    Golyóstollak; tollak; töltőtollak; bőr tolltartók; tolltartók.
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 ( 210 ) M 22 00367

 ( 220 ) 2022.02.08.

 ( 731 )  BalaSys IT Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Szabó, Kelemen és Társai Andersen Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) BALASYS IT

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

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

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

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

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

digitális vagy analóg rögzítő és tároló média; pénztárgépek, számolóeszközök; számítógépek és számítógépes

 perifériák.

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

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

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 22 00369

 ( 220 ) 2022.02.09.

 ( 731 )  Forum Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Csetneki Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Üdülési szállásfoglalási szolgáltatások; üdülési szálláshelyek biztosítása; ideiglenes szállás biztosítása;

ideiglenes szálláshelyek biztosítása vendégek számára; ideiglenes szálláshelyek biztosítása; bebútorozott

ideiglenes szálláshelyek biztosítása; recepciós szolgáltatások ideiglenes szálláshelyeken [kulcsátadás]; ideiglenes

szállások; ideiglenes szállásadás; ideiglenes szállásadó szolgáltatások; ideiglenes szállás szervezése és biztosítása;

átmeneti szállás biztosítása; átmeneti szálláskiadás; átmeneti szállások foglalása; átmeneti szállások kiadása;

recepciós szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz [érkezések és távozások ügyintézése]; vendéglátási

szolgáltatások [szállásadás]; ideiglenes szállásszervezés; szállásszervezés turisták számára; turistaházak, üdülők;

 turistaszállásokkal kapcsolatos szolgáltatások; vendégházak; szállók, turistaszállók; turistaszállók.

 ( 210 ) M 22 00440

 ( 220 ) 2022.02.14.

 ( 731 )  Dr. Ábrahám Júlia, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Humán étrend-kiegészítők gyógyászati célokra; étrend-kiegészítőként használható gyógyélelmiszerek; nem

gyógyászati célú étrend-kiegészítők emberi fogyasztásra; vitamin-készítmények; gyógyteák, diétás ételek

 gyógyászati célra, diétás italok gyógyászati célra; immunerősítők.

 29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,

 lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

 30    Lisztek, kenyér, péksütemények; gabonapelyhek, gabonaszeletek; zab alapú ételek; tészták és tésztaöntetek;

rizs és rizs rágcsálnivalók; szójakészítmények; tea, kávé, kakaó; csokoládé, fagylaltok, kekszek, snack ételek;
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 méz és mézkészítmények.

 41    Oktatás, tréning, workshop, tanfolyam, szeminárium, felnőttképzés, tanácsadás, coaching, mentorálás

szolgáltatások (online és offline) az egészséges életmód és a fenntartható jóllét témakörökben; egészséges

életmód, fenntartható jóllét és rekreációs tárgyú előadások, fórumok, klubok, táborok, konferenciák, kiállítások

szervezése; szabadidős táborok, rendezvények szervezése; életmódközpontok, szabadidőközpontok, rekreációs

központok üzemeltetése; rádió- és TV-műsor szolgáltatás, podcast szolgáltatás; könyvkiadás, lapkiadás;

 elektronikus könyvek, folyóiratok és publikációk online megjelentetése.

 43    Motelek, panziók, turistaházak, kempingek, üdülők, szállodák szolgáltatásai; szállásügynökség; ételek

elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; elvitelre árusító éttermek, önkiszolgáló éttermek, éttermi

 szolgáltatások, büfék, étkezdék; kávéházak, cukrászdák.

 ( 210 ) M 22 00441

 ( 220 ) 2022.02.14.

 ( 731 )  Király László Farkas, Herceghalom (HU)

 ( 541 ) tegnap.ma

 ( 511 )  9    Média tartalmak.

  16    Nyomtatott könyvek, magazinok, újságok és egyéb papíralapú média.

  41    Szövegek kiadása elektronikus média formájában.

 ( 210 ) M 22 00443

 ( 220 ) 2022.02.14.

 ( 731 )  Animpex Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) i8 denim

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 210 ) M 22 00445

 ( 220 ) 2022.02.15.

 ( 731 )  EURODRINKS Kereskedelmi és Ipari Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

 ( 541 ) JAGDTROPHÄE

 ( 511 )  33    Alkoholos italok (sörök kivételével); aperitifek; digesztívek [likőrök és szeszes italok]; gyomorkeserű

 [bitter] italok; likőrök; szeszes italok.

 ( 210 ) M 22 00446

 ( 220 ) 2022.02.15.

 ( 731 )  CEE Thematics Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kovács István Roland ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

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

  38    Távközlési szolgáltatások.

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

 ( 210 ) M 22 00447

 ( 220 ) 2022.02.15.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 8. szám, 2022.04.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1013



 ( 731 )  KORZICON Orvos Esztétikai Korlátolt Felelősségű Társaság, Veresegyház (HU)

 ( 740 )  Dr. Pál Roberta Lívia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Vitaminok és vitamin-készítmények; táplálékkiegészítők.

 ( 210 ) M 22 00448

 ( 220 ) 2022.02.15.

 ( 731 )  KORZICON Orvos Esztétikai Korlátolt Felelősségű Társaság, Veresegyház (HU)

 ( 740 )  Dr. Pál Roberta Lívia, Budapest

 ( 541 ) MyImmuNAD+

 ( 511 )  5    Vitaminok és vitamin-készítmények; táplálékkiegészítők.

 ( 210 ) M 22 00452

 ( 220 ) 2022.02.15.

 ( 731 )  Merczel József Dávid, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Rábai Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   20    Bútorok, tükrök, keretek.

 ( 210 ) M 22 00456

 ( 220 ) 2022.02.15.

 ( 731 )  CHINA TOBACCO GUANGDONG INDUSTRIAL CO., LTD., Guangzhou (CN)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  34    Dohány; dohánypótló anyagokat tartalmazó cigaretták, nem gyógyászati használatra; cigaretták;

cigarettaszipkák; szájnyálkahártya-nedvesítő dohányosoknak; gyufák; öngyújtók dohányosoknak; cigarettapapír;

 dohányaromák, az illóolajok kivételével; elektromos cigaretták; elektronikus eszközök cigaretták hevítéséhez.

 ( 210 ) M 22 00457

 ( 220 ) 2022.02.15.

 ( 731 )  Petrényi-Petrik Helga Szilvia, Budapest (HU)
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 ( 541 ) Thermallux Beauty

 ( 511 ) 3    Arc és test maszkok/pakolások; arc- és testvajak; arcmasszázsolajok; arcolajok; arcradír készítmények

kozmetikai használatra; arctisztító maszkok; arcvaj; bőrápoló készítmények; bőrápoló kozmetikai krémek; bőrön

használt kozmetikumok; fürdő- és tusolókészítmények; fürdőkészítmények; kozmetikai krémek az arc és a test

számára; kozmetikai készítmények fürdéshez és zuhanyozáshoz; szépségápoló kozmetikumok; test- és arcápoló

olajok; testmasszírozáshoz használt olajok; aromaterápiás készítmények; aromaterápiás olajok [kozmetikai

alkalmazásra]; bőrápoló olajok [nem gyógyhatású]; illóolaj-alapú krémek aromaterápiás alkalmazásra; illóolajok

 aromaterápiás használatra.

4    Aromaterápiás illatgyertyák; asztali gyertyák; éjszakai fények [gyertyák, mécsesek]; gyertyák; illatosított

 gyertyák; szójagyertyák; különleges alkalmakra készült gyertyák.

 44    Kozmetikai arc- és testkezelési szolgáltatások; kozmetikai arckezelési szolgáltatások; kozmetikai

szolgáltatások; kozmetikai test-, arc- és hajápoló szolgáltatások; kozmetikai testápoló szolgáltatások;

 gyógyfürdők által nyújtott kozmetikai testápolási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 00462

 ( 220 ) 2022.02.16.

 ( 731 )  Németh Tamás, Budapest (HU)

 ( 541 ) MotoMotors

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

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 22 00463

 ( 220 ) 2022.02.16.

 ( 731 )  Prestige Magánkórház Korlátolt Felelősségű Társaság, Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  Dr. Finna Csaba, Nyíregyháza

  

( 546 )

 ( 511 )  44    Egészségügyi ellátás; egészségügyi szolgáltatások nyújtása; egészségügyi szolgáltatások az emberi test

állapotának felméréséhez; egészségügyi szolgáltatások az emberi test állapotainak kezelésére; egészségügyi

szűrés; egészségvédelemmel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; gyógyászati és egészségügyi klinikai

 szolgáltatások; orvosok és más egészségügyi szakszemélyzet által nyújtott orvosi ellátás és konzultáció.

 ( 210 ) M 22 00464

 ( 220 ) 2022.02.16.

 ( 731 )  Magyar Úszó Szövetség, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.
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  28    Játékok és játékszerek; testnevelési és sportcikkek.

  41    Sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 22 00465

 ( 220 ) 2022.02.16.

 ( 731 )  Városi Séta Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) hosszúlépés.járunk?

 ( 511 )  41    Beszédírás, nem reklámcélra; blogírási szolgáltatások; dokumentumok kiadása; elektronikus

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

folyóiratok internetes publikációja; fényképek közzététele; fogyasztói magazinok kiadása; könyvkiadás;

idegenvezetős túrák lebonyolítása kulturális helyszíneken oktatási célokból; idegenvezetős túrák levezetése;

 információnyújtás kulturális tevékenységekhez; interaktív szórakoztatás; könnyed szórakoztató szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 00469

 ( 220 ) 2022.02.16.

 ( 731 )  Csomor Tímea, Göd, Alsógöd (HU)

 ( 541 ) Glamour Design

 ( 511 )   11    Asztali lámpák; lámpák; LED-lámpák.

  20    Asztalok [bútor]; bútorok.

 ( 210 ) M 22 00472

 ( 220 ) 2022.02.17.

 ( 731 )  SZOLÁRIUM SZERVIZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Szeged (HU)

  

( 546 )

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

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

 berendezések.

  44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek vagy állatok részére.

 ( 210 ) M 22 00473

 ( 220 ) 2022.02.17.

 ( 731 )  NÉ Szolgáltató Kft., Szekszárd (HU)

 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   20    Műanyag kapcsok, műanyag akasztók.

 ( 210 ) M 22 00477

 ( 220 ) 2022.02.17.

 ( 731 )  SáGa Foods Zrt., Sárvár (HU)

 ( 740 )  FÖLDES Ügyvédi Iroda Dr. Földesné Dr. Sipos Judit Mária ügyvéd, Debrecen
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( 546 )

 ( 511 )  29    Szójapástétommal készült pogácsák; szójapogácsák; zöldségalapú húshelyettesítők; fánkok; növényi alapú

snackek; szójaalapú ételszeletek; panírozott, készre sütött, gyorsfagyasztott, növényi fehérjéből formázott termék.

 ( 210 ) M 22 00479

 ( 220 ) 2022.02.17.

 ( 731 )  Kis Domonkos Márk, Dunakeszi (HU)

 ( 541 ) VéNégy Fesztivál és Művészeti Évzáró

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

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 22 00482

 ( 220 ) 2022.02.17.

 ( 731 )  Kis Domonkos Márk, Dunakeszi (HU)

  

( 546 )

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

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 22 00483

 ( 220 ) 2022.02.17.

 ( 731 )  Kis Domonkos Márk, Dunakeszi (HU)

  

( 546 )

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

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 22 00488

 ( 220 ) 2022.02.17.

 ( 731 )  eHealth Software Solutions Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Czeglédi Ádám Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) FÓKUSZ PROGRAM

 ( 511 ) 9    Egészségügyi vizsgálatok, kezelések digitális menedzsmentjére szolgáló szoftverek és mobil applikációk;

egészségügyi állapot megfigyelésére, nyomonkövetésére szolgáló szoftverek és mobil applikációk; egészségügyi

 ellátásokkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos szoftverek és mobil applikációk.

 35    Magánszemélyek egészségügyi ellátásával, kezelésével kapcsolatos adatok digitális kezelése és
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 feldolgozása.

 42    Egészségügyi vizsgálatok, kezelések digitális menedzsmentjére, egészségügyi állapot megfigyelésére,

nyomonkövetésére szolgáló szoftverek és mobil applikációk tervezése, fejlesztése, telepítése, üzemeltetése és

karbantartása; egészségügyi ellátásokkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos szoftverek és mobil applikációk

tervezése, fejlesztése, telepítése, üzemeltetése és karbantartása; egészségügyi vizsgálatok, kezelések digitális

menedzsmentjére, egészségügyi állapot megfigyelésére, nyomonkövetésére szolgáló szoftverek szolgáltatásként

történő biztosítása (saas); egészségügyi ellátásokkal, kezelésekkel kapcsolatos információkat és digitális

szolgáltatásokat nyújtó honlap tervezése, üzemeltetése és karbantartása; egészségügyi szolgáltatásokkal

kapcsolatos informatikai rendszerek tervezése, üzembe helyezése, üzemeltetése és karbantartása; egészségügyi

felhasználási célú szoftverek tervezésével, fejlesztésével, telepítésével, üzemeltetésével és karbantartásával

 kapcsolatos tanácsadási és konzultációs szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 00489

 ( 220 ) 2022.02.17.

 ( 731 )  eHealth Software Solutions Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Czeglédi Ádám Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Egészségügyi vizsgálatok, kezelések digitális menedzsmentjére szolgáló szoftverek és mobil applikációk;

egészségügyi állapot megfigyelésére, nyomonkövetésére szolgáló szoftverek és mobil applikációk; egészségügyi

 ellátásokkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos szoftverek és mobil applikációk.

 35    Magánszemélyek egészségügyi ellátásával, kezelésével kapcsolatos adatok digitális kezelése és

 feldolgozása.

 42    Egészségügyi vizsgálatok, kezelések digitális menedzsmentjére, egészségügyi állapot megfigyelésére,

nyomonkövetésére szolgáló szoftverek és mobil applikációk tervezése, fejlesztése, telepítése, üzemeltetése és

karbantartása; egészségügyi ellátásokkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos szoftverek és mobil applikációk

tervezése, fejlesztése, telepítése, üzemeltetése és karbantartása; egészségügyi vizsgálatok, kezelések digitális

menedzsmentjére, egészségügyi állapot megfigyelésére, nyomonkövetésére szolgáló szoftverek szolgáltatásként

történő biztosítása (saas); egészségügyi ellátásokkal, kezelésekkel kapcsolatos információkat és digitális

szolgáltatásokat nyújtó honlap tervezése, üzemeltetése és karbantartása; egészségügyi szolgáltatásokkal

kapcsolatos informatikai rendszerek tervezése, üzembe helyezése, üzemeltetése és karbantartása; egészségügyi

felhasználási célú szoftverek tervezésével, fejlesztésével, telepítésével, üzemeltetésével és karbantartásával

 kapcsolatos tanácsadási és konzultációs szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 00494

 ( 220 ) 2022.02.18.

 ( 731 )  Pannon Kávé Kft., Gyöngyös (HU)

 ( 740 )  Király György, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  21    Kávéskannák; kávésbögrék; kávéscsészék; kávéskészletek; kerámia kávéskészletek; porcelán

 kávéskészletek; nem nemesfémből készült kávéskészletek.

 30    Kávé; kávébab; pörkölt kávébab; őrölt kávé; koffeinmentes kávé; őrölt babkávé; kávé őrölt formában;

kávéitalok; kávé alapú italok; kávé alapú jeges italok; fagylalt desszertek, jégkrémek; kakaó; tea; növényi alapú

kávépótlók; csokoládé alapú italok; aprósütemények; teasütemények; cikória [pótkávé]; cikória és
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cikóriakeverékek pótkávéként; cikória alapú pótkávék; pótkávékhoz használt cikóriakeverékek; kávé

helyettesítésére használt cikória; kávé és cikória keverékei; kávé helyettesítésére használt cikóriakészítmények;

pótkávék [gabona vagy cikória alapú]; kávé helyettesítésére használt cikória kivonatok; kávék [pörkölt, porított,

szemcsés formában vagy italokban]; csokoládés italok tejjel; nem tej vagy növényi alapú csokoládés italok;

cukorpótlók, édesítőszerek; természetes édesítőszerek; természetes édesítőszerek granulátum formájában;

természetes és alacsony kalóriatartalmú édesítőszerek; cukor; csokoládé ízesítésű italok; csokoládés kávé; puha

 karamellák.

  32    Alkoholmentes italok; energiaitalok; limonádék; ízesített szénsavas italok; gyümölcslé.

 33    Szeszes italok; alkoholtartalmú eszenciák és kivonatok; likőrök; kávéalapú likőrök; alkoholos kávé alapú

italok; alkoholos italok (sörök kivételével); alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével); alkoholos

gyümölcskivonatok; alkoholos borok; alkoholos italok gyümölcsből; gyümölcstartalmú alkoholos italok;

alkoholos gyümölcskoktél italok; gyümölcsöt tartalmazó alkoholos italok; égetett szeszes ital alapú aperitifek;

 borok; kevert alkoholos italok, nem söralapú.

 35    Segítségnyújtás [üzleti] franchise-ok létrehozásával kapcsolatban; éttermi franchise-hoz kapcsolódó üzleti

tanácsadás; franchise üzletek létesítésével kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások; franchise-oknak nyújtott,

reklámozással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; termékek forgalmazásával kapcsolatos segítségnyújtás,

franchise-szerződés keretein belül; franchise létrehozásával és működtetésével kapcsolatos üzleti tanácsadási

szolgáltatások; franchise-adók által nyújtott szolgáltatások, nevezetesen segítségnyújtás ipari vagy kereskedelmi

vállalatok működtetésében vagy ügyvitelében; rádiós reklámozás; reklámozási információk biztosítása; online

reklámozás; élelmiszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; kávékkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; kakaókkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; teákkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; étkészletekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; evőeszközökkel kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; alkoholmentes italokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;

kiskereskedelmi szolgáltatások alkoholos italokkal kapcsolatban; italgyártásra szolgáló készítményekkel

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi

célokból; csészékkel és poharakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; alkoholtartalmú italokkal

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások (a sör kivételével); nagykereskedelmi rendelési szolgáltatások;

élelmiszerekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; étkészletekkel kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások; kávékkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; alkoholmentes italokkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások; csészékkel és poharakkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások;

 alkoholtartalmú italokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások (a sör kivételével).

 41    Oktatási szolgáltatások nyújtása; oktatási tanfolyamokat biztosító oktatási szolgáltatások; oktatási és képzési

szolgáltatások; felszolgálással kapcsolatos oktatási szolgáltatások; éttermi szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos

 oktatási szolgáltatások; üzleti franchise menedzsmenttel kapcsolatos oktatási szolgáltatások.

 43    Vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; kávézói szolgáltatások; kantinok, büfék,

étkezdék; étkeztetés gyorsbüfékben; bisztró [büfé] szolgáltatások; szállodai catering szolgáltatások; catering

szolgáltatások ételbiztosításhoz; mobil catering szolgáltatások; étel és ital catering; tanácsadási szolgáltatások az

 étel és ital catering területén; kávéfőzők bérbeadása.

 ( 210 ) M 22 00495

 ( 220 ) 2022.02.18.

 ( 731 )  Stork Dávid, Mogyoród (HU)

 ( 740 )  PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek.
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 ( 210 ) M 22 00526

 ( 220 ) 2022.02.23.

 ( 731 )  SHANDONG BUCHANG PHARMACEUTICALS CO., LTD., Heze City Shandong Province (CN)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyszerek emberi felhasználásra; csíraölő szerek; vitaminkészítmények; diétás anyagok gyógyászati

használatra; egészségügyi betétek/egészségügyi pelenkák; védőoltások; fertőtlenítőszerek; gyógyszerek

 gyógyászati használatra; táplálék-kiegészítők; ápolószerek állatorvosi használatra.

 ( 210 ) M 22 00529

 ( 220 ) 2022.02.23.

 ( 731 )  The Coca-Cola Company, Atlanta, Georgia (US)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) FANTA Színes egyéniségek

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

 és készítmények italok készítéséhez.

 ( 210 ) M 22 00600

 ( 220 ) 2022.03.02.

 ( 731 )  Szinva Bútor Kft., Miskolc (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás.

 ( 210 ) M 22 00603

 ( 220 ) 2022.03.02.

 ( 731 )  INDEX.HU Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 541 ) agitPOP

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

  38    Távközlési szolgáltatások.

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

 ( 210 ) M 22 00606

 ( 220 ) 2022.03.02.

 ( 731 )  MOKKAGASTRO Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) BLACK SHEEP

 ( 511 )  30    Kávé és kávépótló szerek; kávék (pörkölt, porított, szemcsés formában vagy italokban); kávéaromák;

kávékapszulák; pörköletlen kávé; kávé tejjel; kávébab; kávéízesítők; kávékeverékek; kávékivonatok;

kávéesszenciák; kávékoncentrátumok; őrölt kávé; instant kávé; ízesített kávé; szemes kávé; pörkölt kávébab;

koffeinmentes kávé; kávé kifőtt formában; kávé őrölt formában; kávéból készült italok; fogyasztásra kész kávé és

 kávé alapú italok; kávé alapú jeges italok.

 43    Étel- és italellátás; alkoholos italok felszolgálása; bisztró (büfé) szolgáltatások; bár szolgáltatások; delikát

éttermek, csemegeáruk (éttermek); elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások; elvitelre árusított ételek

szolgáltatása; étel- és italkészítési szolgáltatások; ételek és italok felszolgálása vendégek számára; kávéházak;
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kantinok, büfék, étkezdék; gyorséttermek, snack bárok; pizzériák; önkiszolgáló éttermek; vendéglátási

 szolgáltatások (étel- és italszolgáltatás).

 ( 210 ) M 22 00610

 ( 220 ) 2022.03.02.

 ( 731 )  Barabás Tímea 70%, Nagytarcsa (HU)

 Köveskuti Péter Ádám 15%, Budapest (HU)

 Paulovics Máté 15%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Molnár M. Beáta Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) PLAYAME

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

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

 ( 210 ) M 22 00614

 ( 220 ) 2022.03.03.

 ( 731 )  Tőzsér Beáta, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gyöngy Mónika, Kartal

  

( 546 )

 ( 511 )   44    Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek vagy állatok részére.

 ( 210 ) M 22 00623

 ( 220 ) 2022.03.03.

 ( 731 )  Eötvös Eleonóra, Budapest (HU)

 ( 740 )  Németh Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) VAN MÁSIK

 ( 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.

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

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

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

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 22 00628

 ( 220 ) 2022.03.03.

 ( 731 )  Balogh János, Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  Dr. Bede Péter József, Nyíregyháza

  

( 546 )

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

 félig megmunkált csont, szaru, halcsont vagy gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga borostyán.
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  35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.

 ( 210 ) M 22 00629

 ( 220 ) 2022.03.03.

 ( 731 )  Balogh János, Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  Dr. Bede Péter József, Nyíregyháza

 ( 541 ) Meridian matracok és ágyak! A holnap ma éjjel kezdődik!

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

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

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

 ( 210 ) M 22 00630

 ( 220 ) 2022.03.03.

 ( 731 )  OTOMO Network Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Nagy Gábor Gergely - egyéni ügyvéd, Budapest

 ( 541 ) Dopamin

 ( 511 )  41    Adatbázisokból vagy az internetről elérhető anyagok kiadása; beszédírás, nem reklámcélra; blogírási

szolgáltatások; böngészhető kiadványok megjelentetése az interneten vagy globális számítógépes hálózaton;

brosúrák kiadása; dalok kiadása; dalszövegek kiadása könyv formájában; dalszövegek kiadása lapok formájában;

digitális videó, audió és multimédia kiadási szolgáltatások; dokumentumok kiadása; elbeszélések kiadása;

elektronikus formátumú magazinok megjelentetése az interneten; 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 magazinok kiadása; elektronikus napilapok online közzététele;

elektronikus publikációk biztosítása; elektronikus szövegek megjelentetése; eseménynaptárak kiadása; évkönyvek

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

rangsorok szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra; fényképek közzététele; fogyasztói magazinok

kiadása; földrajzi térképek kiadása; folyóiratok és könyvek elektronikus online közzététele; folyóiratok és

könyvek megjelentetése elektronikus formában; folyóiratok kiadása; folyóiratok, könyvek és kézikönyvek

megjelentetése a gyógyászat területén; folyóiratok multimédiás megjelentetése; folyóiratok publikálása;

forgatókönyvírás; forgatókönyv-/szövegkönyvíró szolgáltatások; forgatókönyvírás, nem reklámcélra;

forgatókönyvírói szolgáltatások; francia borokkal kapcsolatos nyomtatványok kiadása; füzetek kiadása; globális

számítógépes hálózaton elérhető elektronikus hírlapok; globális számítógépes hálózaton elérhető lapok

szerkesztői tartalmának kiadása; gyógyászati kiadványok megjelentetése; gyógyászati technológiával kapcsolatos

tudományos cikkek kiadása; gyógyászati technológiával kapcsolatos tudományos cikkek megjelentetése és

kiadása; gyógyszerészeti készítmények klinikai kísérletei során kapott eredményeinek megjelentetése;

hangoskönyvek kiadása; házi kedvencekkel kapcsolatos nyomtatványok kiadása; háziállatként tartott halakkal

kapcsolatos nyomtatványok kiadása; hírközlő szolgáltatások; hírlevelek kiadása; hírlevélkiadási szolgáltatások;

hírszolgáltatás a műsorszolgáltatási ipar részére; hírügynökségi beszámolók; információs technológiával

kapcsolatos könyvek kiadása; interneten közvetített hírműsor szolgáltatások; irodalmi műveket és okmányokat

tartalmazó kézikönyvtárak; irodalmi ügynökségek szolgáltatásai; írott szövegek kiadásával kapcsolatos

tanácsadási szolgáltatások; írott szövegek szerkesztése; ismertetők kiadása; kalligráfiai [szépírási] szolgáltatások;

katalógusok kiadása; képeket tartalmazó nyomtatott anyagok szerkesztése, nem reklámcélokra; képzéssel,

tudománnyal, közjoggal és társadalmi ügyekkel kapcsolatos dokumentumok megjelentetése; kézikönyvek

kiadása; kéziratok korrektúrázása; kiadás/megjelentetés (könyv -); kiadással kapcsolatos tanácsadási

szolgáltatások; kiadással, közzététellel kapcsolatos információnyújtás; kiadói és híradói, beszámolói

szolgáltatások, illetve szövegek írása; kiadói szolgáltatások; kiadói szolgáltatások, a nyomtatás kivételével; kiadói

szolgáltatások (beleértve az elektronikus kiadói szolgáltatásokat); kiadványok megjelentetése; klinikai

vizsgálatok eredményeinek közzététele; könyv- és folyóirat kiadás; könyvek és folyóiratok kiadása; könyvek és
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magazinok megjelentetése; könyvek, magazinok, almanachok és napilapok megjelentetése; könyvek multimédiás

megjelentetése; könyvek publikálása és kiadása; könyvekkel kapcsolatos információkat biztosító

könyvklubszolgáltatások; könyvkiadás; könyvkiadással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; kottafüzetek

kiadása; kották kiadása; kottázási szolgáltatások; magazinok, folyóiratok és újságok multimédiás megjelentetése;

magazinok kiadása; magazinok kiadásához kapcsolódó szaktanácsadási szolgáltatások; magazinok multimédiás

megjelentetése; mágneses vagy optikai adathordozón tárolt anyagok kiadása; megrendelésre történő írás nem

reklámcélokra; multimédia publikációk; multimédiás anyagok online kiadása; multimédiás szórakoztató

szoftverek kiadása; munkaszabályzatok kiadása üzleti menedzsmenthez; napilapok multimédiás megjelentetése;

naptárak kiadása; nem letölthető általános témájú magazinok online rendelkezésre bocsátása; nem letölthető

elektronikus kiadványok biztosítása a nyelvtanulás terén; nem letölthető képregények és képregényalbumok

online rendelkezésre bocsátása; nem letölthető online elektronikus kiadványok rendelkezésre bocsátása a zene

terén; 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; oktatási tananyagok

kiadása; oktatókönyvek kiadása; oktatókönyvek megjelentetése; oktatótartalom létrehozása [írása] podcastokhoz;

on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem

letölthetők; online hírlevelek biztosítása sportszórakoztatás területén; online képregények biztosítása, nem

letölthetők; online kiadványok megjelentetése; online kiadói szolgáltatások; online kritikák közzététele

szórakoztatási célból; online, nem letölthető képregényalbumok nyújtása; online, nem letölthető útikönyvek,

térképek, városkalauzok és utazók által használt listák megjelentetése; orvosi szövegek megjelentetése; podcastok

létrehozása [írása]; politikai beszédek írása; poszterkiadás; prospektusok kiadása; rádiós és televíziós hírműsor

szolgáltatás; rendszeresen és nem rendszeresen megjelenő kiadványokkal kapcsolatos kiadói szolgáltatások, a

reklámszövegek kivételével; riporteri szolgáltatások; rögbi ligával kapcsolatos könyvek kiadása; számítógépes

játékokkal kapcsolatos hírlevelek küldése e-mailben; számítógépes játékokkal kapcsolatos információkat

tartalmazó online magazin biztosítása; számítógépes kiadói szolgáltatások; szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos

nyomtatványok kiadása; szerkesztői konzultáció, tanácsadás; színházi szövegkönyvek kiadása; szórakoztatással

kapcsolatos könyvek kiadása; szórólapok megjelentetése; szövegek és képek megjelentetése, elektronikus

formában is, kivéve reklámcélra; szövegek és nyomtatott anyagok elektronikus megjelentetése az interneten a

reklámszövegek kivételével; szövegek írása és kiadása, a reklámszövegek kivételével; szövegek kiadása;

szövegek kiadása cd-rom-ok formájában; szövegírás; szövegírás, a reklámszövegek kivételével, teletext

szolgáltatásokon történő közvetítés céljára; szövegkészítési szolgáltatások; szövegek kiadása elektronikus média

formájában; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; tankönyvek kiadása; térképkiadási szolgáltatások;

térképek kiadása; tévéműsorokhoz kapcsolódó könyvek kiadása; tévés és rádiós bemondói szolgáltatások;

tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra; tudományos információs folyóiratok kiadása; tudományos

munkák közzététele; turizmussal kapcsolatos címjegyzékek kiadása; újság kiadása ügyfelek számára az

interneten; újságírói szolgáltatások; újságkiadás; újságok, folyóiratok, katalógusok és brosúrák megjelentetése;

újságok kiadása; újságok megjelentetése; utazással kapcsolatos címjegyzékek kiadása; útikalauzok kiadásához

kapcsolódó szolgáltatások; útikönyv-kiadási szolgáltatások; videostúdiók szolgáltatásai; web-es újságok

megjelentetése; zeneátírási szolgáltatások; zenei művek publikálása; zenei szövegek kiadása; zenekiadás és

 zenefelvétel [lemezkiadók]; zenekiadási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 00632

 ( 220 ) 2022.03.04.
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 ( 731 )  Barabás Tímea 70%, Nagytarcsa (HU)

 Köveskuti Péter Ádám 15%, Budapest (HU)

 Paulovics Máté 15%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Molnár M. Beáta Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

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

 ( 210 ) M 22 00640

 ( 220 ) 2022.03.07.

 ( 731 )  Intermar Kft., Karancsberény (HU)

 ( 541 ) INTERLIGHT

 ( 511 )  9    Elektronikus előtétek LED lámpákhoz és lámpatestekhez.

  11    LED-lámpák; led-es lámpatestek, fényforrások.

 ( 210 ) M 22 00868

 ( 220 ) 2022.03.31.

 ( 731 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest

 ( 541 ) DEBONEG

 ( 511 ) 5    Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; vitaminkészítmények,

 ásványi élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők.

 ( 210 ) M 22 00870

 ( 220 ) 2022.03.31.

 ( 731 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest

 ( 541 ) DOBOCAL

 ( 511 ) 5    Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; vitaminkészítmények,

 ásványi élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők.

 ( 210 ) M 22 00871

 ( 220 ) 2022.03.31.

 ( 731 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest

 ( 541 ) MOBIPRES

 ( 511 ) 5    Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; vitaminkészítmények,

 ásványi élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők.

 ( 210 ) M 22 00949

 ( 220 ) 2022.04.08.

 ( 731 )  SSHS GROUP Kft., Gyenesdiás (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   32    Üdítőitalok.

A rovat 293 darab közlést tartalmaz.
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Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

 ( 111 )  237.628

 ( 151 )  2022.04.28.

 ( 210 )  M 22 00713

 ( 220 )  2022.03.14.

 ( 732 )  Picard-Vincze Tünde, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 ( 111 )  237.652

 ( 151 )  2022.04.28.

 ( 210 )  M 22 00849

 ( 220 )  2022.03.30.

 ( 732 )  TTS Referencia Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Csonka József Márk, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Ingatlanközvetítés; ingatlanértékesítés; ingatlanbérbeadás; pénzügyi, monetáris és banki szolgáltatások;

 biztosítási szolgáltatások; ingatlanügyletek.

 ( 111 )  237.653

 ( 151 )  2022.04.28.

 ( 210 )  M 22 00873

 ( 220 )  2022.04.01.

 ( 732 )  Beiersdorf AG, Hamburg (DE)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  SHARE THE CARE

 ( 511 ) 3    Nem gyógyhatású szappanok; illatszer készítmények; esszenciális olajok; nem gyógyhatású kozmetikumok;

 nem gyógyhatású hajápoló folyadékok.

A rovat 3 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegybejelentés módosítása

Meghirdetett védjegybejelentés árujegyzéke korlátozásának tudomásul vétele

 ( 210 ) M 21 03448

 ( 220 ) 2021.10.04.

 ( 731 )  Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)

  
( 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.

 ( 210 ) M 21 03517

 ( 220 ) 2021.10.08.

 ( 731 )  Pecznyik Viktor, Kiskőrös (HU)

 ( 541 ) Balanced Wine

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

A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 
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Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  237.532

 ( 151 )  2022.03.31.

 ( 210 )  M 21 01624

 ( 220 )  2021.04.21.

 ( 732 )  DNJ SAS, Montpellier (FR)

 ( 740 )  Palágyi Laura, Keszthely

  

( 546 )

 ( 511 )  38    Távközlési szolgáltatások; elektronikus levelezési és üzenetküldési szolgáltatások; interneten szolgáltatott

kommunikációs szolgáltatások; kommunikáció online blogokon keresztül; internetes csevegő helyek és fórumok

biztosítása; interneten keresztül történő információhoz való hozzáférés biztosítása; üzenetek küldése weboldalon

 keresztül.

 45    Internet alapú társkereső, partnerkereső és ismerkedési szolgáltatások; ismeretségi, közösségi hálózaton

keresztül nyújtott társkereső szolgáltatások; párkapcsolati tanácsadás; partnerkereséssel kapcsolatos

 szolgáltatások; számítógépes bemutatkozó szolgáltatások; számítógépes társkeresési szolgáltatások.

 ( 111 )  237.535

 ( 151 )  2022.04.01.

 ( 210 )  M 20 01675

 ( 220 )  2020.06.15.

 ( 732 )  Miao Wei, Budapest (HU)

 ( 740 )  Wanshida Kft., Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 9    Napszemüvegek; szemüvegek (1); szemüvegek (2); szemüvegkeretek; szemüveglencsék; szemüvegtokok;

 védőszemüvegek sportoláshoz.

 ( 111 )  237.559

 ( 151 )  2022.04.06.

 ( 210 )  M 21 03014

 ( 220 )  2021.08.13.

 ( 732 )  Makai Miklós, Szabadbattyán (HU)

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

 ( 541 )  XCBlade

 ( 511 )   28    Korcsolyapengék, korcsolyák.

 ( 111 )  237.560

 ( 151 )  2022.04.06.

 ( 210 )  M 21 01678

 ( 220 )  2021.04.26.

 ( 732 )  JAGDFELD-HUNGÁRIA Kft., Heves (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Tészták és keverékek tésztákhoz, gofri, gofrik, ízesített gofrik, készítmények gofrik előállításához,

 csokoládés gofrik, fagyasztott gofrik.

  35    Értékesítés, kereskedelem.
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 ( 111 )  237.563

 ( 151 )  2022.04.06.

 ( 210 )  M 21 01836

 ( 220 )  2021.05.07.

 ( 732 )  Mylan Ireland Limited, Dublin 13 (IE)

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

 ( 541 )  JAGLIX

 ( 511 ) 5    Gyógyszerkészítmények; orvosi készítmények; gyógyszerek; gyógyszerészeti készítmények; gyógyszerészeti

termékek; gyógyszerészeti készítmények cukorbetegség megelőzésére és kezelésére; cukorbetegség elleni

gyógyszerek; gyógyszerészeti készítmények szív- és érrendszeri betegségek megelőzésére éskezelésére;

gyógyszerészeti készítmények a központi idegrendszer betegségei és rendellenességei megelőzésére és

 kezelésére; diétás ételek és tápanyagok orvosi használatra; humán étrendkiegészítők.

 ( 111 )  237.564

 ( 151 )  2022.04.06.

 ( 210 )  M 21 03496

 ( 220 )  2021.10.07.

 ( 732 )  Mohr Csaba, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Online gyógyszerfoglalási szolgáltatások.

  42    Gyógyszertári szoftverek fejlesztése.

 ( 111 )  237.565

 ( 151 )  2022.04.06.

 ( 210 )  M 21 03497

 ( 220 )  2021.10.07.

 ( 732 )  Mohr Csaba, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   35    Online gyógyszerfoglalási szolgáltatások.

  42    Gyógyszertári szoftverek fejlesztése.

 ( 111 )  237.566

 ( 151 )  2022.04.06.

 ( 210 )  M 21 03500

 ( 220 )  2021.10.07.

 ( 732 )  S.C. Johnson & Son, Inc., Racine, Wisconsin (US)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  VÉDELEM MINDENKINEK

 ( 511 ) 5    Gyomirtó és kártevőirtó készítmények; rovarölő szerek; molyirtók; rovarriasztók; gombaölő szerek,

 fungicidek; rágcsálóirtók; szúnyogirtó tekercsek.

 11    Rovarirtó vagy rovarriasztó szerek adagolására szolgáló készülékek; rovarriasztó lámpák és gyertyás

 lámpások.

  21    Rovarcsapdák és csalétkek.
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 ( 111 )  237.567

 ( 151 )  2022.04.06.

 ( 210 )  M 21 02902

 ( 220 )  2021.07.29.

 ( 732 )  Frühwirth Attila, Győrsövényház (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  39    Taxiszolgáltatás; taxi szolgáltatások; utasszállítás taxival; taxifuvar/taxival végzett szállítás; taxival történő

szállítás megszervezése; taxis szállítás tolószékes személyek számára; taxifoglalási szolgáltatások nyújtása

 mobilalkalmazásokon keresztül; repülőtéri transzfer szolgáltatás.

 ( 111 )  237.578

 ( 151 )  2022.04.07.

 ( 210 )  M 21 00503

 ( 220 )  2021.02.10.

 ( 732 )  MERGER FOOD Kft., Hajdúnánás (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Vendéglátás; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; vendéglátási szolgáltatások [étel- és

italszolgáltatás]; éttermi szolgáltatások; éttermi tájékoztató szolgáltatások; mobil éttermi szolgáltatások; bár- és

éttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások étel elvitelre árusításához; ételek és italok szolgáltatása éttermi

vendégek számára; ételek és italok felszolgálása éttermi vendégek számára; étel- és italellátás; étel- és

italkészítési szolgáltatások; elvitelre árusított ételek szolgáltatása; ételek és italok felszolgálása; ételek és italok

biztosítása bisztrókban; ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek számára; ételek és italok felszolgálása

 éttermekben és bárokban; ételek és italok biztosítása éttermekben és bárokban.

 ( 111 )  237.580

 ( 151 )  2022.04.07.

 ( 210 )  M 20 03029

 ( 220 )  2018.09.18.

 ( 732 )  Trading Point Holdings Limited, Limassol (CY)

 ( 300 )  GB-UK03315659 2018.06.05. GB

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

  
( 546 )

 ( 511 )  36    Biztosítási szolgáltatások; pénzügyi szolgáltatások; pénzügyek, pénzügyi szolgáltatások; ingatlanügyletek;

árukereskedelmi és árutőzsdei szolgáltatások; integrációs határidős tőzsdei szolgáltatások; nemzetközi tőzsdei

árfolyamok jegyzése; nemzetközi pénzügyi átváltási és monetáris szolgáltatások; idegen deviza átváltási

szolgáltatások és tanácsadás; elszámolóházak; pénzügyi brókeri szolgáltatások; pénzügyi és árukereskedelmi

szolgáltatások; pénzügyi eszközökkel kapcsolatos kereskedési szolgáltatások nyújtása; pénzügyi szolgáltatások,

nevezetesen befektetési alapok átutalási és tranzakciós szolgáltatásai; pénzügyi kereskedési szolgáltatások;
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kereskedelmi ügyletek és tranzakciók végrehajtása pénz- és árupiacokon; vagyonkezelés; kölcsönök;

kötelezvénnyel kapcsolatos szolgáltatások; valutakereskedelem és pénzváltási szolgáltatások; fizetési

szolgáltatások; fizetőkártya-szolgáltatások; debitkártya szolgáltatások; előfizetéses kártya szolgáltatások;

elektronikus hitel- és betéti tranzakciók; elektronikus tőkeátutalás; számítógépes chipekkel rendelkező kártyák és

elektronikus készpénz szolgáltatások biztosítása; készpénzkifizetési szolgáltatások; készpénzcsere;

csekkellenőrzés; csekkek beváltása; tőzsdei szolgáltatások; letét hozzáférési és pénzkiadó automata

szolgáltatások; kifizetések feldolgozása; készpénz alapú valutaváltási szolgáltatások; tanácsadó, támogató,

tájékoztató, elemző és szaktanácsadó szolgáltatások a pénzügyek, pénzügyi kereskedelem, árukereskedelem,

bankügyletek, biztosítás, pénz- és árukereskedelem, valutakereskedelem, részvények területén; kötvényekre,

vámáru bizonylatokra, kereskedelmi eladásokra, váltási és beruházási trösztre vonatkozó információ; befektetési

szolgáltatások; hitelnyújtással kapcsolatos szolgáltatások; adománygyűjtés; kölcsönnyújtás; jelzáloggal

kapcsolatos szolgáltatások, beleértve a fenti szolgáltatások bármelyikének online történő biztosítását, az

internettel, a világhálóval történő használatra, ezek által történő biztosítását, valamint kommunikációs, telefonos,

mobiltelefonos, valamint vezeték nélküli kommunikációs hálózatokon vagy eszközökön keresztül történő

 biztosítását.

 41    Oktatás; szakmai képzés; betanítás; nevelés; oktatás és képzés biztosítása a pénzügyek és a pénzügyi

kereskedelem területén; interneten elérhető online oktatási szolgáltatások; játékok és versenyek szervezése és

lebonyolítása; fogadási, játék-, szerencsejáték- és sorsjáték-szolgáltatások; oktatási műsorok szervezése és

működtetése; meghallgatások lebonyolítása; vetélkedők, versenyek szervezése; hírek és aktuális események

tudósítása és közlése; oktatási és szórakoztató rendezvények jegyfoglalási szolgáltatásai; tanácsadás, információ

és segítségnyújtás a fentiekkel kapcsolatban; mindezek a szolgáltatások online, az interneten, a világhálón,

kommunikációs hálózaton, telefonon, mobiltelefonon, valamint vezeték nélküli kommunikációs hálózatokon vagy

 eszközökön keresztül nyújtott szolgáltatások formájában.

 ( 111 )  237.581

 ( 151 )  2022.04.07.

 ( 210 )  M 22 00289

 ( 220 )  2016.03.23.

 ( 732 )  NOVEL BRANDS LIMITED CONCORDE HOUSE, Brighton East Sussex (GB)

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

 ( 541 )  Reality Engine

 ( 511 ) 9    "Kiterjesztett valóság" szoftver mobilkészülékekben való alkalmazásra, elektronikus adatok valós

 környezetekkel történő integrálására.

  35    Reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek.

  42    Számítógépprogramok kidolgozása.

 ( 111 )  237.582

 ( 151 )  2022.04.07.

 ( 210 )  M 21 02835

 ( 220 )  2021.07.22.

 ( 732 )  "TMC MANAGEMENT" Kommunikációs és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. P. Horváth Antal Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Nő Comment

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

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

számítógépes adatbázisokban; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; árösszehasonlító szolgáltatások;

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

promóciója sportesemények szponzorálásával; célzott marketing; divatbemutatók szervezése promóciós célokból;

értékesítési promóciós szolgáltatások; gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel kapcsolatos
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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; reklámszövege 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    Távközlés; 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; videó

 on-demand közvetítések.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; audioberendezések kölcsönzése;

cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten (nem letölthető);

diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; éjszakai klubok; elektronikus

kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő

előadások bemutatása; fényképészet; filmek feliratozása; filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek;
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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 )  237.583

 ( 151 )  2022.04.07.

 ( 210 )  M 21 02646

 ( 220 )  2021.07.05.

 ( 732 )  Kunság-Szesz Zrt., Kiskőrös (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinka földrajzi jelzés termékleírásának megfelelő pálinka.

 ( 111 )  237.584

 ( 151 )  2022.04.07.

 ( 210 )  M 21 01097

 ( 220 )  2021.03.11.

 ( 732 )  Profood Flexum Kft., Mosonmagyaróvár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok;

 tojások; tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

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

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

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 8. szám, 2022.04.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1033



 ( 111 )  237.585

 ( 151 )  2022.04.07.

 ( 210 )  M 21 01589

 ( 220 )  2021.04.19.

 ( 732 )  Magyar Tojás Kft., Győr (HU)

 ( 541 )  tojás itthonról otthonra

 ( 511 )   29    Tojások és tojástermékek.

  35    Élelmiszerekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelem (tojások, tojástermékek).

 ( 111 )  237.586

 ( 151 )  2022.04.07.

 ( 210 )  M 21 02712

 ( 220 )  2021.07.09.

 ( 732 )  VITAPRESS Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

 ( 541 )  Vitapress drink

 ( 511 )  32    Alkoholmentes almabor; alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes

gyümölcskivonatok; alkoholmentes italok; alkoholmentes koktélok; alkoholmentes teaízű italok; aloe vera italok,

alkoholmentes; ásványvíz [italok]; asztali vizek; energiaitalok; gyömbéres üdítőital; gyümölcsitalok;

gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; izotóniás italok; kávé ízesítésű üdítőitalok; készítmények

italokhoz; limonádék; lítiumos vizek; méz alapú alkoholmentes italok; szénsavas víz; szódavizek; szörpök

italokhoz; szörpök limonádékhoz; termékek szénsavas vizek előállításához; üdítőitalok; vizek [italok];

 zöldséglevek [italok].

 ( 111 )  237.587

 ( 151 )  2022.04.07.

 ( 210 )  M 21 02466

 ( 220 )  2021.06.22.

 ( 732 )  Giballa Titusz, Gádoros (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; hús és hústermékek, levesek és csontlevesek, húskivonatok,

készítmények húsleveshez, előkészített ételek, előkészített húsok, -friss húsok; hamburgerek, húspogácsák; hús;

 füstölt húsok; hús és hústermékek; húsok; hússzeletek; konyhakész hús; szeletelt hús.

 35    Hús, hal-, baromfi- és vadhús, húskivonatok, hús és hústermékek, levesek és csontlevesek, húskivonatok,

készítmények húsleveshez, előkészített ételek, előkészített húsok, -friss húsok, hamburgerek, húspogácsák, hús,

 füstölt húsok, hús és hústermékek, húsok, hússzeletek, konyhakész hús, szeletelt hús kis és nagykereskedelme.

 ( 111 )  237.588

 ( 151 )  2022.04.07.

 ( 210 )  M 21 03100

 ( 220 )  2021.08.25.

 ( 732 )  Tartott István, Budapest (HU)

 ( 541 )  COBANNAU

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 111 )  237.589
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 ( 151 )  2022.04.11.

 ( 210 )  M 20 00589

 ( 220 )  2020.02.25.

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

 ( 541 )  Wanderplanetarium

 ( 511 )  41    Élő szórakoztató előadások bemutatása; előadások szervezése és lebonyolítása; oktatási célú előadások

 szervezése és lebonyolítása.

 ( 111 )  237.590

 ( 151 )  2022.04.10.

 ( 210 )  M 21 01588

 ( 220 )  2021.04.19.

 ( 732 )  Ozsvár-Varga Gyöngyi, Mosonmagyaróvár (HU)

 ( 740 )  dr. Bertalan Tamás, Mosonmagyaróvár

 ( 541 )  ZuzmóART

 ( 511 )  31    Dekorációs moha függő virágkosárba; élő növények és virágok; virágok [élő]; ír moha [nem gyógyászati

 célra]; dekorációk növényből; izlandi zuzmó nem étkezési céllal; képek, egyéb művészeti alkotások zuzmóból.

 35    Zuzmóból készült képek, dísztárgyak és egyéb művészeti alkotások kiskereskedelme; zuzmóból készült

képek, dísztárgyak és egyéb művészeti alkotások nagykereskedelme; zuzmóból készült képek, dísztárgyak és

 egyéb művészeti alkotások népszerűsítése, bemutatása online, nyomtatott vagy személyes módon.

 ( 111 )  237.591

 ( 151 )  2022.04.11.

 ( 210 )  M 21 01772

 ( 220 )  2021.05.02.

 ( 732 )  Darkroom Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Főként gabonaféléket tartalmazó müzlik; gabona alapú müzliszeletek; müzli; müzli desszertek; müzliből

készített rágcsálnivalók; azonnal fogyasztható zabpehely; feldolgozott étkezési zab emberi fogyasztásra; reggeli

gabonafélék, zabkása, búzadara; szárított gyümölcsöt tartalmazó zabfalatok; zab alapú ételek emberi

 fogyasztásra; zabból készült élelmiszerek; zabkásák; zabpehely.

 ( 111 )  237.592

 ( 151 )  2022.04.11.

 ( 210 )  M 21 02470

 ( 220 )  2021.06.22.

 ( 732 )  IHGroup Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kovátsné dr. Rech Erika, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Elkészített pizzaételek; előkészített pizzák; friss pizzák; készételek pizzák formájában; pizza; pizza alapok;

pizza keverékek; pizzaalapok; pizzafűszerek; pizzalapok; pizzaszószok; pizzatészta-keverékek; pizzatészták;

 szószok pizzára; tészta pizza készítéshez, pizzatészta; pizzaliszt.

 43    Vendéglátás; vendéglátási szolgáltatások (étel- és italszolgáltatás); vendéglátással kapcsolatos
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szolgáltatások; elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások; étel- és italszolgáltatás mobil

teherautóból; ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek számára; ételek és italok szolgáltatása vendégek

számára; gyorséttermi szolgáltatások; elviteli rendszerű gyorséttermi szolgáltatások; elvitelre árusított ételek

 szolgáltatása; pizzériák; mobil catering szolgáltatások; catering szolgáltatások ételbiztosításhoz.

 ( 111 )  237.593

 ( 151 )  2022.04.10.

 ( 210 )  M 21 02650

 ( 220 )  2021.07.05.

 ( 732 )  Leleszi Márk Botond, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Dankó Marianna Ügyvédi Iroda, Kisvárda

  

( 546 )

 ( 511 )   14    Nemesfémek és ötvözeteik; ékszerek, drágakövek és féldrágakövek; órák és más időmérő eszközök.

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

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

 ( 111 )  237.594

 ( 151 )  2022.04.11.

 ( 210 )  M 20 02300

 ( 220 )  2020.08.05.

 ( 732 )  Szatmár-Bereg Hungarikumaiért Egyesület, Jánkmajtis (HU)

 ( 740 )  Garamvölgyi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Szatmár lekvárosa

 ( 511 )   29    Dzsemek, lekvárok [nem citrusfélékből].

 ( 111 )  237.595

 ( 151 )  2022.04.12.

 ( 210 )  M 21 02730

 ( 220 )  2021.07.12.

 ( 732 )  Jan Magyarország Nagykereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budaörs (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  LÁTTAM

 ( 511 ) 9    Számítógépes szoftverfejlesztési eszközök; számítógép szoftverek alkalmazás-programozó interfészekként

való használatra (API); alkalmazás-programozási interfész (API) szoftveralkalmazások építéséhez; elektronikus

figyelmeztető üzenetek, értesítések és emlékeztetők küldésére szolgáló számítógépes szoftverek; szoftverek;

 ügyfélkapcsolat-kezelési (CRM) szoftver; üzenetküldő szoftver; elektronikus jegyzőkönyvek.

 35    Marketing, reklám és promóciós szolgáltatások; piackutatási és tájékoztató szolgáltatások biztosítása; mások

áruinak és szolgáltatásainak reklámozása az interneten és kommunikációs hálózatokon keresztül; online

számítógépes adatbázisok és online kereshető adatbázisok biztosítása az apróhirdetések területén; üzleti

menedzsment; üzleti adminisztráció, irodai funkciók; marketing és reklámtevékenységgel kapcsolatos üzleti

 konzultáció; időpont-ütemezési szolgáltatások.

 38    Hozzáférés biztosítása számítógépes, elektronikus és online adatbázisokhoz; online kommunikációs

fórumok biztosítása ingatlanokkal kapcsolatos témakörökben; online csevegőszobák, azonnali üzenetküldési

szolgáltatások és elektronikus hirdetőtáblák biztosítása; számítógépes adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása

 az ingatlanhirdetések területén.

 42    Értesítések, figyelmeztető üzenetek küldésére, és elektronikus üzenetek küldésére és fogadására szolgáló,

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 8. szám, 2022.04.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1036



valamint a felhasználók számára elektronikus üzleti tranzakciók globális számítógépes hálózaton keresztüli

végrehajtását lehetővé tevő szoftvereket kínáló szoftver mint szolgáltatás (SaaS) szolgáltatások; platform mint

szolgáltatás (PAAS) szolgáltatásokat tartalmazó szoftverek, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára

üzleti és e-kereskedelmi tranzakciók végrehajtását; dokumentumok elektronikus tárolása; adatok és

dokumentumok elektronikus közvetítése számítógép terminálok és elektronikus készülékek segítségével; hang,

 képek, dokumentumok, üzenetek és adatok elektronikus továbbítása és továbbközvetítése.

 ( 111 )  237.596

 ( 151 )  2022.04.11.

 ( 210 )  M 21 01868

 ( 220 )  2021.05.10.

 ( 732 )  Angyalok Konyhája Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Angyalok Konyhája

 ( 511 ) 5    Étrendkiegészítők; antioxidáns kiegészítők; táplálékkiegészítők; ásványi élelmiszer-kiegészítők; ásványi

étrend-kiegészítők; ásványi táplálék-kiegészítők emberi fogyasztásra; diétás ételek betegek számára; diétás ételek

gyógyászati célokra; diétás ételkészítmények gyógyászati használatra; diétás ételkiegészítők; diétás italok

gyógyászati célokra; diétás készítmények gyógyászati használatra; diétás rostok az emésztés segítésére; diétás

táplálékkiegészítők; diétás termékek betegeknek; diétás termékek gyógyászati célokra; dietetikai főzetek, teák

gyógyászati használatra; élelmi rostok; ételek cukorbetegeknek; ételek orvosilag korlátozott diétákhoz; étrend- és

táplálékkiegészítők; étrend-kiegészítő italkeverékek; étrend-kiegészítő italpor keverékek; étrend-kiegészítők a

fizikai állapot és állóképesség javítására; étrend-kiegészítők emberek és állatok részére; étrend-kiegészítők

porformában; étrend-kiegészítők sportolók számára; étrendkiegészítő gabonafélék feldolgozásának

melléktermékei, dietetikai vagy gyógyászati célokra; gombakivonatokat tartalmazó táplálék-kiegészítők;

gyógyászati célú élelmiszer kiegészítők; gyógyhatású ételkészítmények embereknek; gyógyhatású teák;

gyógynövény-kiegészítők speciális étrendet igénylő személyeknek; gyógynövényekből kinyert antioxidánsok;

gyógynövényi forrásokból származó antioxidánsok; gyógyszeres táplálékkiegészítők;

gyógytápanyag-készítmények terápiás vagy gyógyászati használatra; humán étrendkiegészítők; kenyér termékek

cukorbetegeknek; homoktövis őrlemény; áfonyapor; almapor; probiotikus kiegészítők; táplálékkiegészítők

különleges diétát igénylő személyek részére; táplálékkiegészítők nem gyógyászati használatra; vitamin- és

 ásványianyag-készítmények; vitamin italok; vitamin kiegészítők.

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

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt; görögjoghurt; kókuszjoghurt;

növényi tejből készült joghurtok; étkezési olajok és zsírok; mandulatej; bárányhúsból készült termékek; alacsony

zsírtartalmú joghurtok; alacsony zsírtartalmú tejtermékekből készült szendvicskrémek; fermentált sült tej;

fokhagymás vajak; fűszervajak; ghí; gyümölcsízű joghurtok; gyümölcslevet tartalmazó tejalapú italok;

gyümölcsöt tartalmazó tejitalok; hűtött tejalapú desszertek; rizstej étkezési használatra; rizstej [tejpótló]; sajtok;

sajttermékek; szójajoghurtok; szójatej; yoghurt italok; zabalapú italok [tejpótlók]; zabot tartalmazó tejalapú

italok; zabtej; chiamagolaj étkezési célra; canola olaj, repceolaj; csiliolaj; dióolajak; ehető halolajok [a

csukamájolaj kivételével]; étkezési kókuszolaj; étkezési olajok; étkezési olajok ételek elkészítéséhez; étkezési

repceolajok; étkezési szezámolaj; extra szűz olívaolaj; földimogyoró olaj; főzőzsiradékok; ízesített olajok;

fűszerezett olajok; kókuszolaj; kókuszvaj; kókuszolaj és -zsír [étkezési]; kukoricaolaj; kukoricazsír; lenmagolaj

[ehető]; lenmagolaj kulináris célokra; magokból készült vaj; mézes vaj; növényi olajok étkezési célra; olajok,

étkezési; olívaolaj; olajkeverékek ételekhez; olajkeverék [étkezési]; olívaolaj, étkezési; organikus kókuszolaj

étkezési célokra; pálmamag olaj, táplálkozási használatra; pálmaolaj táplálkozási használatra; perillaolaj étkezési

célokra; repceolaj, étkezési; salátaolaj; rizskorpa olaj étkezési célra; sós vajak; szarvasgomba alapú olajak;

szezámolaj; szójabab olaj ételekhez; szőlőmagolaj; szójaolajok főzéshez; szójaolaj étkezési használatra; szójaolaj

étkezési célra; szójaolaj; tisztított vaj; vajkészítmények; vajolajak; zsírok, étkezési; zsiradék édestésztához;

zsírtartalmú anyagok étkezési zsírok előállításához; zsírtartalmú keverékek, kenyérre; tökmagolaj étkezési célra;
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ajvár [tartósított paprika]; alacsony zsírtartalmú burgonychipsek; alga emberi fogyasztásra; algakivonatok

élelmiszerekhez; alginátok táplálkozási célra; alkoholban tartósított gyümölcsök; almachips; almakompót;

almaszirom; aloe vera emberi fogyasztásra elkészítve; articsóka, tartósított; articsókakrém; aszalt

gyümölcskeverékek; aszalt vörösáfonya; aszalt szilva; babmártások; babpüré; banánchipsek; banánfamagok,

feldolgozva; bogyóleves; birsalma, feldolgozva; bevont földimogyorók; borsó, feldolgozott; borsó, tartósított;

brokkoli; bundás burgonyaszeletek; burgonyachipsek rágcsálnivalóként; burgonyakrokett; burgonyapehely;

burgonyapüré; chipsek; chipsek (burgonya); csonthéjas magvak étkezésre; csípős savanyúság, savanyúságos

szószok; csicseriborsó, feldolgozva; cseresznye, feldolgozva; dióbél; ecetben tartósított csípős paprika; ehető

magvak; ehető szárított virágok; ehető tengeri alga; ehető virágok, feldolgozva; elkészített zöldségek; előkészített

fenyőmag; előkészített gombák; előkészített gyökerek; előkészített gyümölcsök; előkészített kesudió; előkészített

makadámdió; előkészített mandula; előre felvágott zöldségek; előre összevágott zöldségek salátákhoz; étkezési

napraforgómag; fagyasztott csemegekukorica; feldolgozott hüvelyes zöldségek; feldolgozott hüvelyesek;

feldolgozott kelbimbó; feldolgozott licsi gyümölcs; feldolgozott mogyorófélék; feldolgozott mogyoróhagyma

[zöldségként, nem fűszerként használva]; feldolgozott mogyoróhagyma; feldolgozott olajbogyó; feldolgozott

olívapép; feldolgozott őszibarack; feldolgozott padlizsán; feldolgozott paszternák; feldolgozott sárgabarack;

feldolgozott spirulina alga; feldolgozott tigrismogyoró; feldolgozott tökmag; feldolgozott zöldségek; feldolgozott

zöldségtermékek; feles sárgaborsó; felezett borsó, sárgaborsó; fenyőmag, feldolgozva; fenyőpollen élelmiszerként

elkészítve; fermentált gyümölcsök; fermentált zöldségek; grillezett zöldségek; gyömbér, tartósított; gyümölcs

chipsek; gyümölcs csipsz; gyümölcsdesszertek; gyümölcsalapú koncentrátum főzéshez; gyümölcshéj;

gyümölcshéjak; gyümölcskocsonya, -zselé; gyümölcskonzervek; gyümölcslevek főzéshez; gyümölcsök és

diófélék vegyesen; gyümölcsök, tartósított; gyümölcspektin; gyümölcspép; gyümölcspép (gyümölcspüré);

gyümölcspépek; gyümölcspiték töltelékei; gyümölcsporok; gyümölcspürék; gyümölcssaláták; hagyma, tartósított;

hagymakarikák; hámozott burgonya; hámozott mogyorók; hámozott paradicsom; hámozott sárgarépa; hámozott

zöldségek; hántolt diófélék; hasábburgonya; illatosított gyümölcs; instant ragu; ízesített mazsola; ízesített

mogyorók, diók; kandírozott gyümölcsök; kandírozott [cukrozott] mogyorók/diók; káposzta, feldolgozva;

kelkáposzta, feldolgozva; kimchi [erjesztett zöldségételek]; kocsonyák, dzsemek, kompótok, gyümölcs- és

zöldségkrémek; koktélhagyma; kókusz chips; kókuszliszt; kókuszreszelék; konyhakész dió; konyhakész pisztácia;

konzerv gyümölcsök; konzerv zöldségek; lencse; lencse, tartósított; lila édesburgonya chips; liofilizált tofu

darabok [kohridofu]; liofilizált zöldségek; magvak, elkészítve; magvak, feldolgozott; mártások; narancs,

feldolgozva; nem fagyasztott tofu (tofu nao); olajban tartósított zöldségek; pácolt gyömbér; őszibarack pehely;

pácolt retek; palackozott gyümölcsök; paprika, feldolgozva; paprikák, előkészített; paradicsom, feldolgozva;

paradicsom kivonat; paradicsomlé főzéshez; paradicsomkonzerv; pirított diófélék; pörkölt diófélék; pörkölt

földimogyoró; rágcsálnivalók, ropogtatnivalók; répa; röszti; röszti [sült reszelt krumpli]; savanyított dinnyehéj;

savanyított gyümölcsök; savanyított karalábé; savanyított zöldségek; savanyú káposzta; savanyúságok; sózott

diófélék; sózott kesudió; sózott zöldségek; spárga, feldolgozva; spenót [előkészített]; spenót, fagyasztva; spenót,

főve; sült gesztenye; sült tofu szeletek [aburaage]; sült zöldségbanán; sültburgonya; sültburgonya, chips;

sültburgonya gofri; sültkrumpli; szárított áfonya; szárított ananász; szárított, aszalt kókuszdió; szárított

bambuszgomba; szárított diófélék; szárított durián; szárított ehető algák; szárított ehető gombák;

szarvasgomba-pástétom; szarvasgomba, tartósított; szeletelt gyümölcs, konzerv; szeletelt gyümölcsök; szeletelt

zöldség, konzerv; szója chips; szója [előkészített]; szója (tartósított); szójabab, feldolgozva; szójabab, tartósított,

táplálkozási használatra; szójababkonzervek; szójapogácsák; szójapástétommal készült pogácsák; tartósított

diófélék; tartósított hüvelyesek; tartósított/konzervált olajbogyó; tartósított paprika; tartósított paradicsom;

tartósított zöldségek; tökfélék [növények, konzervek]; üveges szeletelt gyümölcsök; üveges zöldségek; vágott

gyümölcsök; vágott zöldségek; vegetáriánus kolbászok; vegetáriánus szalámik; vegyes savanyúságok; vegyes

zöldségek; velőborsó; virágporkészítmények [élelmiszer]; zöld felesborsó; zöldségalapú csipszek; zöldségalapú

húshelyettesítők; zöldségalapú koncentrátum főzéshez; zöldségalapú szendvicskrémek; zöldségchipsek;

zöldségek, főtt; zöldségek, tartósított; zöldséges mousse-ok [habok]; zöldségkivonatok főzéshez;

zöldségkivonatok [levek] főzéshez; zöldségkonzervek; zöldséglé koncentrátumok étkezési célokra; zöldséglevek
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főzéshez; zöldségpástétom; zöldségpogácsák; zöldségporok; zöldségpüré; erőleves; előfőzött leves; fűszeres

marhaleves [yukgaejang]; húsleves koncentrátumok; húslevesek, erőlevesek; instant leves; készítmények

húsleveshez; keverékek leveskészítéshez; leves koncentrátum; levesbetét keverék; levesek; leveskészítmények;

leveskivonatok; levesporok; zöldségleves; zöldségleves készítmények; baromfi saláták; bombay mix [indiai

rágcsálnivaló]; burgonyából készült rágcsálnivalók; burgonyaalapú saláták; burgonya alapú rágcsálnivalók;

burgonyasaláták; cézársaláta; chili con carne (chilis bab); elsősorban tenger gyümölcseiből álló készételek;

elsősorban tenger gyümölcseiből álló konyhakész előételek; elsősorban tengeri ételeket tartalmazó előre

csomagolt fagyasztott főételek; elsősorban vadhúst tartalmazó előre csomagolt ételek; elsősorban zöldségféléket

tartalmazó készételek; ételként elkészített csigák; falafel; fánkok; főként csirkét tartalmazó készételek; főként

halat tartalmazó főtt ételek; főként halat tartalmazó hűtött ételek; főként halvagdalékot, zöldségeket, főtt tojást és

erőlevest tartalmazó készételek; főként húsból álló készételek; főként húst tartalmazó készételek; főként szalonnát

tartalmazó készételek; főként tojást tartalmazó készételek; főként vadhúst tartalmazó készételek; főként

zöldségeket tartalmazó fagyasztott készételek; főtt húsételek; guacamole (avokádókrém); gyorsfagyasztott

zöldséges ételek; gyümölcs alapú snackek; gyümölcs- és dióféle-alapú snack szeletek; gyümölcsalapú, étkezést

helyettesítő szeletek; gyümölcsös rágcsálnivalók; hal sültkrumplival; halételek; halpogácsák; hummusz;

hummusz [csicseriborsókrém]; húsalapú snack-ételek; húsgombócok; hüvelyes zöldség-alapú snack-ételek;

hüvelyesekből készült saláták; instant miszó leves; jukka chips; kész saláták; konyhakész hús; kókusz alapú

snackek; készételek húsból; leveskockák; leveskonzervek; levespaszta; növényi alapú snackek; pásztorpite;

rágcsálnivaló-keverékek, amelyek feldolgozott gyümölcsöket és feldolgozott dióféléket tartalmaznak;

rágcsálnivaló-keverékek szárított gyümölcsökkel és feldolgozott diófélékkel; raguk; raguk, pörköltek; ráklevesek;

ratatouille; sajtalapú rágcsálnivalók; sajtmártások; sajtok mártás formájában; sajtos chili; sajtos pálcikák;

savanyított tojás; sült csirke; szárított csirkefalatok; szárított gyümölcs alapú rágcsálnivalók; szárított

kacsafalatok; szárított marhahús; szendvicstöltelékként használt csirkehús darabok; szója alapú rágcsálnivalók;

szójaalapú ételszeletek; teljesen vagy lényegében vadhúsból készült készételek; teljesen vagy lényegében húsból

készült készételek; teljesen vagy lényegében baromfiból készült készételek; tésztás levesek; tofu-alapú

rágcsálnivalók; töltött burgonya; töltött olajbogyók; túlnyomórészt csirkehúsból készült készételek; tzatziki;

 zöldségalapú előételek; zöldségalapú snack-ételek; zöldséges készételek; zöldségsaláták.

 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; zöldfűszerek és zöldfűszer alapú keverékek; burgonyalisztből készített rágcsálnivalók; burgonyalisztből

készült sós készételek; burgonyalisztből készült rágcsálnivaló termékek; búzából készült rágcsálnivalók; chips

[gabonakészítmény]; csirkét tartalmazó szendvicsek; dobozolt ételek, amelyek rizsből, valamint húsból, halból

vagy zöldségből állnak; elkészített élelmiszerek szósz formájában; elkészített pizzaételek; előkészített pizzák;

előre csomagolt ebéd, amely főként rizst, továbbá húst, halat vagy zöldségeket is tartalmaz; elsősorban rizst

tartalmazó fagyasztott ételek; elsősorban tésztát tartalmazó fagyasztott ételek; elősütött pizzalapok; fagyasztva

szárított ételek, fő összetevőként tésztával; fagyasztva szárított ételek, fő összetevőként rizzsel; főként kenyérből

álló rágcsálnivalók; főként rizst tartalmazó ételek; főként rizst tartalmazó készételek; főként tésztából álló ételek;

főként tésztát tartalmazó készételek; friss lepények, piték; fűszerekkel ízesített sós kekszek; fűszernövényekkel

ízesített sós kekszek; gabona alapú chipsek; gabona alapú kész rágcsálnivalók; gabona alapú rágcsálnivalók;

gabonaalapú, étkezést helyettesítő szeletek; gabonaalapú sós rágcsálnivalók; gabonából készült ropogtatnivalók;

gabonából készült rágcsálnivaló termékek; gabonából készült rágcsálnivalók; gabonából készített rágcsálnivalók;

gabonából gyártott rágcsálnivalók; gabonából készült sajttal ízesített rágcsálnivalók; gabonakeményítőből készült

snack termékek; gabonalisztből készült rágcsálnivalók; gabonatermékekből álló rágcsálnivaló termékek;

gluténmentes pizzák; golyócska formájú rizsropogósok (arare); göngyölt szendvicsek; gyümölcsös

sütemények/torták; gyümölcsös sütemények/torták [édes vagy ízesített]; hagymás kekszek; halas lepények; halat

tartalmazó szendvicsek; hamburger zsemle; hot dogok [szendvicsek]; húsos piték; húsos piték [elkészített]; hússal

és zöldségekkel töltött fagyasztott sütemény; hússal ízesített sós kekszek; húst tartalmazó lepények; húst
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tartalmazó szendvicsek; hűtött pizzák; karfiolból készült fagyasztott pizzaalapok; készételek pizzák formájában;

kétszersült lisztből készült snack termékek; kölesből készült sütemények; kukoricachipszek; liofilizált ételek, fő

összetevőként tésztával; liofilizált ételek, fő összetevőként rizzsel; nacho [kukorica chips]; nyers pizzák; pizza;

pizza alapok; pulykás szendvicsek; rizs alapú ételek; rizs alapú rágcsálnivalók; rizs-chipsek; rizsalapú előkészített

ételek; rizses készételek; rizses ropogtatnivalók; rizses tésztaalapok; rizsgombócok; rizsgombócok édesbab

öntettel [ankoro]; rizskeksz [senbei]; rizslisztből készült snack termékek; rizssaláták; rizssütemény; rizstorta,

rizslepény (rizsből készült sütemény); rizstorták, rizslepények; szendvicsek; szamószák; teljes kiőrlésű búzából

készült snack termékek; teljes kiőrlésű rágcsálnivalók; tengeri algába csavart, előkészített rizs; tengeri algával

ízesített kukorica chipsek; tésztaalapú előkészített ételek; tésztaételek; töltött tészták; töltött tekercsek; töltött

kenyerek; tortilla; tortilla chips; tortilla rágcsálnivalók; zöldségeket tartalmazó lepények, piték; zöldséges piték;

zöldséget és húst tartalmazó sütemények; tea; tea alapú italok; tea gyógyitalokhoz, főzetekhez; teából készült

italok; teából készült nem gyógyhatású főzetek; teahelyettesítőként használt virágok vagy levelek; teák [nem

 gyógyászati használatra]; teák [nem gyógyhatású]; teakeverékek; teakeverékporok; teakivonat.

 32    Alkoholmentes italok; ásványvizek és szénsavas vizek; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más

alkoholmentes készítmények italok készítéséhez; alkoholmentes gyümölcskoktélok; alkoholmentes koktélalapok;

alkoholmentes koktélkeverékek; alkoholmentes koktélok; alkoholmentes mézalapú italok; alkoholmentes,

szénsavas gyümölcsitalok; alkoholmentes teaízű italok; aloe vera italok, alkoholmentes; dióféle- és szója-alapú

italok; fagyasztott gyümölcsalapú italok; szárított gyümölcsökből készült alkoholmentes italok; szénhidrát-italok;

tápanyaggal dúsított italok; tea ízesítésű gyümölcs alapú üdítőitalok; tejsavó alapú italok; tejsavó italok;

vitaminnal dúsított alkoholmentes italok; vitaminnal dúsított szénsavas víz [italok]; vitaminokkal és ásványi

sókkal dúsított alkoholmentes italok; vitamintartalmú italok; víz; vizek; zabalapú italok [nem tejpótlók]; zöld

zöldséglé-italok; zöldséglevet tartalmazó alkoholmentes italok; zöldséglevet tartalmazó, alkoholmentes italok;

alkoholmentes gyümölcskivonatok italok készítéséhez; alkoholmentes likőrök; citromlé; erjesztetlen mustkivonat;

esszenciák italok előállításához; esszenciák ízesített ásványvíz készítéséhez [nem esszenciaolajok formájában];

feketeribizli sűrítmény; gyümölcsalapú italok készítéséhez használt porok; gyümölcsszörpök; hígítható

készítmények italok készítéséhez; italok készítéséhez használt zöldcitromlé; italok készítéséhez használt citromlé;

italok készítésére szolgáló porok; kivonatok alkoholmentes italok készítéséhez, illóolajok formájában; kivonatok

italok előállításához; koncentrátumok gyümölcsitalok készítéséhez; limonádé szirupok; szőlőmust; szirupok

üdítőkhöz; szirupok tejsavó alapú italok készítéséhez; szirupok ízesített ásványvizek készítéséhez; szirupok

gyümölcsízű italok készítéséhez; szörpök limonádékhoz; szörpök italokhoz; üdítőitalok készítéséhez használt

porok; üdítőitalok készítéséhez használt sűrítmények; üdítőital sűrítmény limeléből; szörpök/szirupok italok

 készítéséhez; szörpök szirupok italokhoz; mandulatej.

 43    Vendéglátás (élelmezés); bankettek és társas összejövetelek tartására alkalmas létesítmények biztosítása

különleges alkalmakra; létesítmények rendelkezésre bocsátása összejövetelekhez; asztalterítők (abroszok)

kölcsönzése; belső berendezések bérbeadása; bútorok, abroszok és étkészletek bérbeadása; bútorok, abroszok,

étkészletek és felszerelések bérbeadása étel- és italszolgáltatáshoz; edények bérbeadása; elektromos főzőlapok

bérbeadása; ételfelszolgáló eszközök kölcsönzése; ételfelszolgáló felszerelések kölcsönzése; étkészletek

kölcsönzése, bérlése; főzőeszközök bérbeadása; bisztró [büfé] szolgáltatások; büfészolgáltatások koktélbárok

számára; elhelyezés biztosítása összejövetelekhez; elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások; elvitelre árusító

éttermek; elvitelre árusított ételek szolgáltatása; elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos

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

italkészítési szolgáltatások; 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; ételek és italok felszolgálása vendégek számára; ételek és italok felszolgálása

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

fagylaltozói szolgáltatások; grilléttermek; gyorséttermek, snack bárok; gyorséttermi szolgáltatások; italok

felszolgálása kézműves sörfőzdékben; italszolgáltatás biztosítása; juice bár szolgáltatásai; kantinok, büfék,

étkezdék; kávéház; koktélbárok; koktélbárok szolgáltatásai; magán vacsoraklub szolgáltatások; magánszakács,

személyi séf szolgáltatások; mobil éttermi szolgáltatások; önkiszolgáló éttermek; pizzériák; svédasztalos éttermi

szolgáltatások; szállodai étkezés, étkeztetés megszervezése; szolgáltatások ételek biztosításához; szolgáltatások

italok biztosításához; teaházak; teaházi szolgáltatások; vállalati vendéglátás (étel és ital szolgáltatása);

 vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; zártkörű drinkbár szolgáltatások.

 44    Alternatív gyógyászati szolgáltatások; betegek kezeléséhez kapcsolódó egészségügyi ellátási és elemzési

szolgáltatások; cukorbetegséggel kapcsolatos tájékoztatás interneten keresztül; degeneratív betegségek

kezelésével kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; degeneratív betegségekkel kapcsolatos tanácsadási

szolgáltatások; egészségi állapotfelmérési szolgáltatások; egészségüggyel kapcsolatos szaktanácsadási

szolgáltatások; egészségügyi ellátással kapcsolatos információs szolgáltatások; egészségügyi felmérések,

immunológiával kapcsolatos tanácsadás; gasztropszichológiai tanácsadás és szolgáltatások pszichológiai

 tanácsadás; dietetikai tanácsadás; dietetikai szolgáltatások.

 ( 111 )  237.597

 ( 151 )  2022.04.11.

 ( 210 )  M 21 03439

 ( 220 )  2021.10.01.

 ( 732 )  Breier Farm Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  My Jet Now Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Dzsemek, lekvárok, gyümölcsízek.

  32    Szörpök [alkoholmentes italok].

 ( 111 )  237.598

 ( 151 )  2022.04.11.

 ( 210 )  M 21 03445

 ( 220 )  2021.10.04.

 ( 732 )  Goodwill Pharma Kft., Szeged (HU)

 ( 541 )  INTELUX

 ( 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 )  237.599

 ( 151 )  2022.04.11.

 ( 210 )  M 21 03448

 ( 220 )  2021.10.04.

 ( 732 )  Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)
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( 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.

 ( 111 )  237.600

 ( 151 )  2022.04.12.

 ( 210 )  M 21 03271

 ( 220 )  2021.09.14.

 ( 732 )  Kövecs Ferenc, Pécs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  31    Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, akvakultúrás, kertészeti és erdészeti termékek; nyers és

feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és

 virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; maláta.

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

 ( 111 )  237.601

 ( 151 )  2022.04.11.

 ( 210 )  M 21 03449

 ( 220 )  2021.10.04.

 ( 732 )  Frühwald Holding GmbH, Wien (AT)

 ( 740 )  Dr. Kocsis M. Tamás ügyvéd, Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Il Lungo

 ( 511 )  19    Burkolólapok, nem fémből; betonpanelek; kerítésoszlopok nemfémes anyagokból; kerítéssínek nemfémes

anyagokból; falazóblokkok; kerítések, nem fémből; lépcsőfokok (lépcsők), nem fémből; lépcsőelemek (nem fém).

 ( 111 )  237.602

 ( 151 )  2022.04.11.

 ( 210 )  M 21 03450

 ( 220 )  2021.10.04.

 ( 732 )  Frühwald Holding GmbH, Wien (AT)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Maretimo

 ( 511 )  19    Burkolólapok, nem fémből; betonpanelek; kerítésoszlopok nemfémes anyagokból; kerítéssínek nemfémes

anyagokból; falazóblokkok; kerítések, nem fémből; lépcsőfokok (lépcsők), nem fémből; lépcsőelemek (nem fém).

 ( 111 )  237.603

 ( 151 )  2022.04.11.

 ( 210 )  M 21 03328

 ( 220 )  2021.09.21.

 ( 732 )  Illuminate Kereskedelmi Kft., Kisvárda (HU)

 ( 740 )  dr. Vörös Imre Gábor, Telki
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( 546 )

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

  44    Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek vagy állatok részére.

 ( 111 )  237.604

 ( 151 )  2022.04.11.

 ( 210 )  M 21 03334

 ( 220 )  2021.09.21.

 ( 732 )  Szakács Tamás János, Debrecen (HU)

 ( 541 )  Spencer kifli

 ( 511 )  30    Kiflik sós vagy édes tésztából, töltetlenül vagy töltve, frissen sütve, tartósítva, fagyasztva,

 elősütve-fagyasztva, felületszórtan vagy felületszórás nélkül.

 ( 111 )  237.605

 ( 151 )  2022.04.11.

 ( 210 )  M 21 01567

 ( 220 )  2021.04.19.

 ( 732 )  Ikerné Roszik Márta Anna, Albertirsa (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Aszalt termékek, aszalványok, feldolgozott gyümölcsök, gombák, zöldségek, diófélék és hüvelyesek, aszalt

 füge, aszalt áfonya, aszalt datolya, aszalt szilva, aszalt gyümölcskeverékek, szárított gyümölcsök.

 35    Aszalt termékek, aszalványok, feldolgozott gyümölcsök, gombák, zöldségek, diófélék és hüvelyesek, aszalt

füge, aszalt áfonya, aszalt datolya, aszalt szilva, aszalt gyümölcskeverékek, szárított gyümölcsök, kis- és

 nagykereskedelme, webshopon keresztül történő kereskedelme.

 ( 111 )  237.606

 ( 151 )  2022.04.11.

 ( 210 )  M 21 02609

 ( 220 )  2021.06.30.

 ( 732 )  A és T Hungary Kft., Szolnok (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

  35    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők kereskedelme, online kis- és nagykereskedelme.

 ( 111 )  237.607

 ( 151 )  2022.04.11.

 ( 210 )  M 21 02613

 ( 220 )  2021.06.30.

 ( 732 )  Zhan Xiao Rong, Budapest (HU)

 ( 740 )  Judákné dr. Baranyi Katalin, Budapest
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( 546 )

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

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

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

 szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].

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

 ( 111 )  237.608

 ( 151 )  2022.04.11.

 ( 210 )  M 21 02616

 ( 220 )  2021.06.30.

 ( 732 )  Zhan Xiao Rong, Budapest (HU)

 ( 740 )  Judákné dr.Baranyi Katalin, Budapest

  

( 546 )

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

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

 ( 111 )  237.609

 ( 151 )  2022.04.12.

 ( 210 )  M 21 02618

 ( 220 )  2021.06.30.

 ( 732 )  Atlas Invest B.V., Aalsmeer (NL)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Scitec Nutrition - Make a difference

 ( 511 ) 5    Étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; ásványi élelmiszer-kiegészítők; élesztő tartalmú
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étrend-kiegészítők; étrend-kiegészítő enzimek; gyógyszertartó dobozok, hordozható, feltöltve; kazein

étrend-kiegészítők; lecitin étrend-kiegészítők; lenmagolaj étrend-kiegészítők; protein étrend-kiegészítők;

táplálékkiegészítők; vitaminkészítmények; emberi fogyasztásra szánt étrend-kiegészítők, táplálékkiegészítők,

tápanyagadalékok és vitaminkészítmények; proteint tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer- kiegészítők,

táplálékkiegészítők; kreatint tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők; karnitint

tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők; vitaminokat tartalmazó

étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők; ásványi anyagokat tartalmazó étrend-kiegészítők,

élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők; kondroitint tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer- kiegészítők,

táplálékkiegészítők; glükozamint tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők;

aminosavakat tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők; sportolóknak szánt

élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, étrend-kiegészítők; súlyszabályozó élelmiszer-kiegészítők,

étrend-kiegészítők, táplálékkiegészítők por, kapszula és tabletta formájában; testsúlykontrollhoz használt

táplálékkiegészítők, élelmiszer- kiegészítők, étrend-kiegészítők por, kapszula és tabletta formájában; izom- és

tömegnövelő táplálékkiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők por, kapszula és tabletta formájában;

aminosavakat tartalmazóétrend- és táplálékkiegészítők; vitamin kiegészítők; vitamin és ásványi anyag

kiegészítők; vitaminok és vitamin-készítmények; vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők; ásványi

táplálékkiegészítők emberi fogyasztásra; étrend-kiegészítők karnitinből; glükózamin étrend-kiegészítők; kreatin

étrend-kiegészítők; kreatin alapú étrendkiegészítők; kondroitin étrend-kiegészítők; proteint tartalmazó

étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, nem gyógyászati használatra; kreatint tartalmazó

étrendkiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, nem gyógyászati használatra; karnitint tartalmazó

étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, nem gyógyászati használatra; vitaminokat

tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, nem gyógyászati használatra; ásványi

anyagokat tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, nem gyógyászati

használatra; kondroitint tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, nem

gyógyászati használatra; glükózamint tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők,

nem gyógyászati használatra; aminosavakat tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők,

 táplálékkiegészítők, nem gyógyászati használatra; protein csipszek mint étrend-kiegészítők.

 21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; cukorkásdobozok; kézi keverőpalackok

(koktél shaker); koktélkeverők; csészék; ivópalackok sportoláshoz; üvegáru italokhoz; cukortartók; ivópalackok;

tárolók, gyógyszeresdobozok, kapszulák és vitaminok számára (nem gyógyászati célokra); gyógyszeres dobozok

(nem gyógyászati célokra); háztartási használatra szánt személyes adagolók pirulákhoz vagy kapszulákhoz;

adagolókanalak (háztartási vagy konyhai eszköz); hordozható univerzális háztartási tárolóedények; italkeverők;

italkiöntők; italtartók; keverőgépek, nem elektromos, háztartási használatra; kulacsok (üresen); kulacsok, üresen

árusítva; mixerek (nem elektromos); mixerpalackok (üres); műanyag palackok; műanyag tölcsérek; nem

elektromos ételkeverők; nem elektromos ételkeverők, mixerek; palackok; poharak (ivóedények); üresen árusított

palackok; vizespalackok; kiöntők konyhai használatra; kis kancsók; kulacsok utazóknak; tisztítókefék

sportfelszerelésekhez; kivéve az összes fent említett áru közül a speciálisan kerékpározáshoz, mint sporthoz szánt

 árukat.

 25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; nadrágok; alsónadrágok; alsóruházat, fehérneműk; bodyk (alsóruházat);

bőrruházat; magas szárú cipő felsőrészek; lábbelik; cipősarkak; cipőtalpbetétek; fém cipőkellékek; kapucnik mint

ruházat; csúszásgátlók lábbelikhez; dzsekik, mint ruházat; testnadrágok; szövetkabátok, felöltők; felsőruházat;

fülvédők (ruházat); fürdőköpenyek, fürdőköntösök; fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdőruhák,

úszódresszek; úszósapkák; fürdőszandálok, fürdőcipők; futballcipők; fűzős bakancsok, csizmák; zoknitartók;

csípőszorítók; harisnyaáruk, kötöttáruk; ingek; rövid ujjú ingek; fűzők (derékig érő); izzadságfelszívó

alsóruházat; izzadságfelszívó harisnyák; hónaljvédők; kabátok, dzsekik; kamáslik (lábszárvédők); cipőorrok;

sapkák; kerékpáros ruházat; készruhák; kesztyűk öltözködési célra; kézelők (ruházat); kezeslábasok; köntösök,

pongyolák; kötöttáruk (ruházat); cipőfelsőrészek; lábszármelegítők; bokacsizmák; magas szárú lábbelik; tűzött

kabátok mint ruhaneműk; pulóverek; mellények; horgászmellények; melltartók; műbőr ruházat; muffok
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(ruhaneműk); overallok, munkaruhák; ascot nyakkendők; hosszúnadrágok, nadrágok; nyakkendők; gallérvédők;

wetsuit ruhák vízisíeléshez; övek (ruhadarabok); papucsok; pizsamák; pólók; ruhazsebek; sálak; sapka ellenzők;

sapkák (fejfedők); sárcipők, gumicsizmák; síbakancsok, sícipők; síkesztyűk; skortok (sportszoknyák); spárgatalpú

cipők vagy szandálok; sportcipő; sportcipők, atlétacipők; trikók; strandcipők; strandruházat; svájcisapkák,

barettek; szandálok; sport sild; szoknyák; szőrmebéléses kabátok; talpak lábbelikhez; nadrágleszorítók, pantallók;

harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók; lovaglónadrágok; tornacipők; tornaruházat; egyujjas kesztyűk;

vállkendők, nagykendők; selyemövek, vállszalagok; vízhatlan, vízálló ruházat; zoknik; zuhanyzó sapkák;

férfipólók; nyomtatott pólók; ujjatlan pólók férfiaknak; atlétatrikók férfiaknak; női pólók; atlétatrikók nőknek;

kapucnis felsők; rövidnadrágok, shortok; tornanadrágok; szövet rövidnadrágok férfiaknak; melegítő

rövidnadrágok férfiaknak; szövet rövidnadrágok nőknek; melegítő rövidnadrágok nőknek; melegítőnadrágok

férfiaknak; melegítőnadrágok nőknek; melegítőfelsők férfiaknak; melegítőfelsők nőknek; baseballsapkák;

tavaszi/őszi dzsekik, átmeneti dzsekik férfiaknak; tavaszi/őszi dzsekik, átmeneti dzsekik nőknek; mezek,

sporttrikók, egyberészes fürdőruhák; sportzokni; sportcipők; sportzoknik; sportsapkák; sportruházat;

sportkabátok; sportcsizmák, sportbakancsok; sportnadrágok; sportmellények; sportmelltartók; edzőcipők,

sportcipők; nedvességfelszívó sportingek; ruházat sportoláshoz; fejpántok sportoláshoz; nedvességfelszívó

sportnadrágok; skortok(sportszoknyák); nedvességfelszívó sportmelltartók; dzsekik sportruházatként; sport

felsők, topok; rövid ujjú sportingek; ujjatlan mezek, sportingek; sportruhák és -mezek; magasított talpú

sportcipők; sportruházat (kivéve golfkesztyűk); sportcipőkre valóbőrszegek; sport fejfedők (kivéve sisakok); edző

rövidnadrágok, sportos rövidnadrágok; melegítő felsők, sportos pulóverek; sport sapkák és baseballsapkák;

baseballsapka; bő szárú rövidnadrágok; bő szárú szabadidős nadrágok; bokazoknik; boksz-nadrágok; bőrövek;

bőrövek (ruházat); csuklómelegítők; csúszásgátló zoknik; derékfűzők, gyógyfűzők; edző nadrág; edzőcipők;

ellenzős sapkák; fürdőnadrágok, bermudák; fürdőruhák, fürdődresszek; homlokpánt; hosszú ujjú alsóingek;

hosszú ujjú pulóverek; hosszúnadrágok; hőszigetelt ruházat; időjárásálló felsőruházat; időjárásálló ruházat;

izzadásgátló zoknik; izzadságelnyelő fejpántok; izzadságfelfogó fejpántok; izzadságfelszívó zoknik; izzadtság

felszívó csuklópántok; izzadtságszívó alsóneműk; izzasztó nadrágok; kapucnis pulóverek, melegítőfelsők;

kapucnispulóverek; kapucnis fürdőköpenyek; karmelegítők (ruházat); kendők fejre; kesztyűk; lábszárvédők;

melegítőfelsők; melegítőalsók; melegítő nadrágok, tréningnadrágok; melegítőnadrág; melegítőnadrágok;

melegítőnadrágok, melegítőalsók; melegítőnadrágok (ruházat); mezek; műbőr övek; ökölvívócipők; pamut

rövidnadrágok; pufi kabátok, dzsekik; pulóverek, mezek; rövidnadrágok, sortok; rövidnadrágok; rövid ujjú pólók;

ruházati cikkek; sportzakók; steppelt mellények; szabadidő együttesek (ruházat); szabadidő lábbelik; szabadidő

ruházat; szabadidőcipők; szabadidőfelsők, melegítőfelsők; szabadidős nadrágok; szabadidős ruházat;

térdmelegítők (ruházat); thermo alsóruházat; tornacipők, edzőtermi cipők; tornaruhák; tréningalsók; tréningruha

felsők, melegítőfelsők; tréningruhafelsők, melegítőfelsők; ujjatlan kesztyűk; ujjatlan pólók, trikók; ujjatlan trikók;

 kivéve az összes fent említett áru közül a speciálisan kerékpározáshoz, mint sporthoz szánt árukat.

 28    Torna- és sporttermékek; testedző berendezések; ökölvívó kesztyűk, bokszkesztyűk (boxkesztyűk); súlyzók;

mellkas expanderek (edzőeszközök); fitnesz gépek; védőpárnázatok, védőtömések (sportruházat részei);

bokszzsákok (boxzsákok); álló edzőkerékpárok, szobabiciklik; súlyemelőövek (sportcikkek); edzőkesztyűk; derék

stabilizáló övek sportolási célra; sporttevékenységekhez kialakított karkötők; hevederek, gurtnik sportolási célra;

kötések sportolási célra; edzőkesztyűk sportolási célra; sportcikkek hordozására kialakított táskák; sportcikkek

hordozására alkalmas táskák; sportcikkek; sportjátékok; sportfelszerelés; ökölvédők (sportcikkek); lábsúlyok

(sportcikkek); alkarvédők (sportcikkek); könyökvédők (sportcikkek); térdvédők (sportcikkek); sípcsontvédők

(sportcikkek); védőpárnázat sportoláshoz; sípcsontvédők sportcélokra; padok sportoláshoz; kézvédők

sportoláshoz; arcmaszkok sportoláshoz; mellkasvédők sportoláshoz; vállpárnák sportoláshoz; testvédők

sportoláshoz; tenyérvédők sportoláshoz; hasvédők sportoláshoz; derékvédők sportoláshoz; kézfejvédők

sportoláshoz; lágyékvédők sportoláshoz; markolatok sportcikkekhez; játék sportfelszerelések; karvédők

(sportfelszerelések); sportban használatos védőpárnák; lábfejvédők sportcélú használatra; sportcikkek és

felszerelések; súlyemelő övek (sportcikkek); sportoláshoz használt térdvédők; sportoláshoz kialakított lábvédők;

edző felszerelések sportoláshoz; sportoláshoz használt torokvédők; sporttevékenységekhez kialakított karvédők;
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kézkötések sportban való használatra; váll- és könyökvédők, rögzítők (sporttermékek); kifejezetten sportoláshoz

való használatra gyártott kesztyűk; rázkódáscsillapító párnák, betétek sérülések ellen (sportcikkek); sportoláshoz

való kréta a jobb fogás érdekében; kivéve az összes fent említett áru közül a speciálisan kerékpározáshoz, mint

 sporthoz szánt árukat.

 29    Mogyoróvaj; halból készített élelmiszertermékek; csokoládés mogyoróvaj; leveskészítmények; levesek;

proteint tartalmazó tejalapú italok; kreatint, tartalmazó tejalapú italok; karnitint tartalmazó tejalapú italok;

aminosavakat tartalmazó tejalapú italok; proteint tartalmazó, állati eredetű, dúsított, feldolgozott élelmiszerek;

kreatint tartalmazó, állati eredetű, dúsított, feldolgozott élelmiszerek; karnitint tartalmazó, állati eredetű, dúsított,

feldolgozott élelmiszerek; vitaminokat tartalmazó, állatieredetű, dúsított, feldolgozott élelmiszerek; ásványi

anyagokat tartalmazó, állati eredetű, dúsított, feldolgozott élelmiszerek; kondroitint tartalmazó, állati eredetű,

dúsított, feldolgozott élelmiszerek; glűkózamint tartalmazó, állati eredetű, dúsított, feldolgozott élelmiszerek;

aminosavakat tartalmazó, állati eredetű, dúsított, feldolgozott élelmiszerek; súlyszabályozó, állati eredetű

élelmiszer-készítmények por, kapszula és tabletta formájában, nem gyógyászati használatra; testsúlykontrollhoz

használt, állati eredetű élelmiszer-készítmények por, kapszula és tabletta formájában, nem gyógyászati

használatra; izom- és tömegnövelő, állati eredetű élelmiszerkészítmények por, kapszula és tabletta formájában,

 nem gyógyászati használatra; tejturmix alapok.

 32    Alkoholmentes italok; izotóniás italok; smoothie-k (gyümölcs- vagy zöldségitalok); proteint tartalmazó

alkoholmentes italok; kreatint tartalmazó alkoholmentes italok; aminosavakat tartalmazó alkoholmentes italok;

karnitint tartalmazó alkoholmentes italok; vitamintartalmú italok; proteinnel dúsított sportitalok; fehérjealapú,

alkoholmentes italok; energiaitalok; koffeintartalmú energiaitalok; energiaitalok (nem gyógyászati használatra);

azonnal fogyasztható alkoholmentes italtermékek; izotóniás italok (nem gyógyászati használatra); sportitalok;

 elektrolitokat tartalmazó sportitalok.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; árubemutatás; áruk

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; termékminták, áruminták terjesztése; ellátási

szolgáltatások külső felek részére (termékek és szolgáltatások beszerzése más szervezetek számára);

divatbemutatók szervezése promóciós célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; reklámlevél szolgáltatás;

hirdetési felület kölcsönzése; hirdetési rovatok készítése; honlapforgalom optimalizálása; import-export

ügynökségek; kereskedelmi információk és tanácsadás a vásárlók számára (vásárlói tanácsadó üzlet);

kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások;

kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; keresőoptimalizálás; kommunikáció átírása (irodai funkciók);

közönségszolgálati szolgáltatások; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; marketingszolgáltatások; áruk és

szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; alvállalkozói szolgáltatások (kereskedelmi

támogatás); költségelemzés; pay per click (ppc) hirdetés; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése;

reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése;

reklámterjesztés; reklámfilmek készítése; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek írása;

reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok

irányításában és működtetésében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák

összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés; üzletviteli konzultációs szolgáltatások; számlakivonatok

összeállítása; számlázás; szponzorok felkutatása; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; tördelési

szolgáltatások hirdetési célokból; üzleti információk; üzletvitel sportolók számára; vásárlási megrendelések

ügyintézése; online reklám- és marketingszolgáltatások; online rendelési szolgáltatások; sportfelszerelésekkel,

sporteszközökkel, sportkiegészítőkkel, sportruházattal és ruházattal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;

sportfelszerelésekkel, sporteszközökkel, sportkiegészítőkkel, sportruházattal és ruházattal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások; sportfelszerelésekkel, sporteszközökkel, sportkiegészítőkkel, sportruházattal és

ruházattal kapcsolatos online kereskedelmi szolgáltatások; étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők,

táplálékkiegészítők, vitaminok, élelmiszerek és italok kiskereskedelme; étrend-kiegészítők,

élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, vitaminok, élelmiszerek és italok nagykereskedelme;

étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, vitaminok, élelmiszerek és italok online
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kereskedelme; étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, vitaminok, élelmiszerek és italok

reklámozása; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás emberi

fogyasztásra szánt étrend-kiegészítők, emberi fogyasztásra szánt élelmiszer-kiegészítők, tápértékkel rendelkező

adalékanyagok és vitaminkészítmények termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online

kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás proteint tartalmazó étrend-kiegészítők, proteint tartalmazó

élelmiszer-kiegészítők, proteint tartalmazó táplálékkiegészítők termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-,

nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás kreatint tartalmazó étrend-kiegészítők,

kreatint tartalmazó élelmiszer-kiegészítők, kreatint tartalmazó táplálékkiegészítők termékekre vonatkozóan;

kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás karnitint tartalmazó

étrend-kiegészítők, karnitint tartalmazó élelmiszer-kiegészítők, karnitint tartalmazó táplálékkiegészítők

termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás

vitaminokat tartalmazóétrend-kiegészítők, vitaminokat tartalmazó élelmiszer-kiegészítők, vitaminokat tartalmazó

táplálékkiegészítők termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi

szolgáltatások és reklámozás ásványi anyagokat tartalmazó étrend-kiegészítők, ásványi anyagokat tartalmazó

élelmiszer-kiegészítők, ásványi anyagokat tartalmazó táplálékkiegészítők termékekre vonatkozóan;

kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás kondroitint tartalmazó

étrend-kiegészítők, kondroitint tartalmazó élelmiszer-kiegészítők, kondroitint tartalmazó táplálékkiegészítők

termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás

glükózamint tartalmazó étrend-kiegészítők, glükózamint tartalmazó élelmiszer-kiegészítők, glükózamint

tartalmazó táplálékkiegészítők termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online

kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás aminosavakat tartalmazó étrend-kiegészítők, aminosavakat tartalmazó

élelmiszer-kiegészítők, aminosavakat tartalmazó táplálékkiegészítők termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-,

nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás sportolóknak szánt élelmiszer-kiegészítők,

sportolóknak szánttáplálékkiegészítők, sportolóknak szánt étrend-kiegészítők termékekre vonatkozóan;

kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás proteint tartalmazó

(dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó élelmiszer-kiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában,

proteint tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozóétrend-kiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta

formájában, proteint tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó táplálékkiegészítők por vagy kapszula

vagy tabletta formájában termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi

szolgáltatások és reklámozás kreatint tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozóélelmiszer-kiegészítők por

vagy kapszula vagy tabletta formájában, kreatint tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó

étrend-kiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában, kreatint tartalmazó (dúsított élelmiszerek)

súlyszabályozó táplálékkiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában termékekre vonatkozóan;

kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás karnitint tartalmazó

(dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó élelmiszer-kiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában,

karnitint tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó étrend-kiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta

formájában, karnitint tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó táplálékkiegészítők por vagy kapszula

vagy tabletta formájában termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi

szolgáltatások és reklámozás vitaminokat tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó

élelmiszer-kiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában, vitaminokat tartalmazó (dúsított élelmiszerek)

súlyszabályozó étrend-kiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában, vitaminokat tartalmazó (dúsított

élelmiszerek) súly szabályozó táplálékkiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában termékekre

vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás ásványi

anyagokat tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó élelmiszer-kiegészítők por vagy kapszula vagy

tabletta formájában, ásványi anyagokat tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó étrend-kiegészítők por

vagy kapszula vagy tabletta formájában, ásványi anyagokat tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó

táplálékkiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-,

nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás kondroitint tartalmazó (dúsított
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élelmiszerek) súlyszabályozó élelmiszer-kiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában, kondroitint

tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó étrendkiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában,

kondroitint tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó táplálékkiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta

formájában termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és

reklámozás glükózamint tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó élelmiszer-kiegészítők por vagy

kapszula vagy tabletta formájában, glükózamint tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó

étrend-kiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában, glükózamint tartalmazó (dúsított élelmiszerek)

súlyszabályozó táplálékkiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában termékekre vonatkozóan;

kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás aminosavakat tartalmazó

(dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó élelmiszer-kiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában,

aminosavakat tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó étrend-kiegészítők por vagy kapszula vagy

tabletta formájában, aminosavakat tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó táplálékkiegészítők por vagy

kapszula vagy tabletta formájában termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online

kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás testsúlykontrollhoz használt táplálékkiegészítők por vagy kapszula

vagy tabletta formájában, testsúlykontrollhoz használt élelmiszer-kiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta

formájában, testsúlykontrollhoz használt étrend-kiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában

termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás

izom és tömegnövelő táplálékkiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában, izom- és tömegnövelő

élelmiszer-kiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában, izom- és tömegnövelő étrend-kiegészítők por

vagy kapszula vagy tabletta formájában termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online

kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás protein alapú étrendkiegészítők, vitaminalapú kiegészítők,

ásványianyag alapú kiegészítők, karnitin alapú étrend-kiegészítők, glükóz alapú étrendkiegészítők, glükózamin

alapú étrend-kiegészítők, kondroitin készítmények, kondroitin alapú étrend-kiegészítők, kreatin alapú

étrend-kiegészítők termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi

szolgáltatások és reklámozás vitaminok és vitaminkészítmények, vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők,

vitaminkészítmények élelmiszer-kiegészítők formájában, ásványi étrend-kiegészítők emberi fogyasztásra, ásványi

élelmiszer-kiegészítők, aminosavakból álló élelmiszer-kiegészítők termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-,

nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás sportolóknak szánt protein, sportolóknak

szánt kreatin alapú élelmiszerek (nem gyógyászati használatra), sportolóknak szánt karnitin alapú élelmiszerek

(nem gyógyászati használatra), sportolóknak szánt vitamin alapú élelmiszerek (nem gyógyászati használatra)

termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás

sportolóknak szánt ásványi anyag alapú élelmiszerek (nem gyógyászati használatra), sportolóknak szánt

kondroitin alapú élelmiszerek (nem gyógyászati használatra), sportolóknak szánt glükózamin alapú élelmiszerek

(nem gyógyászati használatra), sportolóknak szánt aminosav alapú élelmiszerek (nem gyógyászati használatra)

termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás

élelmiszerek melyek proteint tartalmaznak, élelmiszerek melyek kreatint tartalmaznak, élelmiszerek melyek

karnitint tartalmaznak, élelmiszerek melyek vitaminokat tartalmaznak, élelmiszerek melyek ásványi anyagokat

tartalmaznak, élelmiszerek melyek kondroitint tartalmaznak, élelmiszerek melyek glükózamint tartalmaznak,

élelmiszerek melyek aminosavakat tartalmaznak termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-,

online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás protein alapú élelmiszerek, kreatin alapú élelmiszerek, karnitin

alapú élelmiszerek, vitamin alapú élelmiszerek, ásványianyag alapú élelmiszerek, aminosav alapú élelmiszerek,

glükózamin alapú élelmiszerek, kondroitin alapú élelmiszerek termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-,

nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás proteint tartalmazó dúsított élelmiszerek,

kreatint tartalmazó dúsított élelmiszerek, karnitint tartalmazó dúsított élelmiszerek, vitaminokat tartalmazó

dúsított élelmiszerek, ásványi anyagokat tartalmazó dúsított élelmiszerek, kondroitint tartalmazó dúsított

élelmiszerek, glükózamint tartalmazó dúsított élelmiszerek, aminosavakat tartalmazó dúsított élelmiszerek

termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás

proteint tartalmazóétrend-kiegészítők, kreatint tartalmazó étrend-kiegészítők, karnitint tartalmazó
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étrend-kiegészítők, vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők, ásványi anyagokat tartalmazó étrend-kiegészítők,

kondroitint tartalmazó étrend-kiegészítők, glükózamint tartalmazó étrendkiegészítők, aminosavakat tartalmazó

étrend-kiegészítők termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi

szolgáltatások és reklámozás élelmiszer-kiegészítők nem gyógyászati használatra, táplálékkiegészítők nem

gyógyászati használatra termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi

szolgáltatások és reklámozás súlyszabályozó élelmiszerkészítmények por vagy kapszula vagy tabletta formájában

(nem gyógyászati használatra), testsúlykontrollhoz használt élelmiszer-készítmények por vagy kapszula vagy

tabletta formájában (nem gyógyászati használatra), izom- és tömegnövelő élelmiszer-készítmények por vagy

kapszula vagy tablettaformájában (nem gyógyászati használatra) termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-,

nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás tej és tejtermékek, tejsavó, proteines tej,

szójalecitin étkezési célokra, lenmagolaj étkezési célokra, proteinalapú élelmiszerek, proteint tartalmazó tejalapú

italok, proteincsipszek, kreatint tartalmazó tejalapú italok, karnitint tartalmazó tejalapú italok, aminosavakat

tartalmazó tejalapú italok, szénhidrát alapú élelmiszerek termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-,

nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás proteint tartalmazó italok, kreatint

tartalmazó italok, aminosavakat tartalmazó italok, karnitint tartalmazó italok, vitaminokat tartalmazó italok,

proteinnel dúsított sportitalok, proteinalapú italok, energiaitalok, koffeint tartalmazó energiaitalok, energiaitalok

(nem gyógyászati használatra) termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online

kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás azonnal fogyasztható alkoholmentes italtermékek, izotóniás italok,

izotóniás alkoholmentes italok, izotóniás italok (nem gyógyászati használatra) termékekre vonatkozóan;

kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás edények és tartályok

háztartási és konyhai célokra, cukorkásdobozok, kézi keverőpalackok (koktél shaker), koktélkeverők, csészék,

ivópalackok sportoláshoz, üvegáru italokhoz, cukortartók, ivópalackok termékekre vonatkozóan;

kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás tárolók és

gyógyszeresdobozok kapszulák és vitaminok számára (nem gyógyászati célokra), gyógyszeres dobozok (nem

gyógyászati célokra), háztartási használatra szánt személyes adagolók pirulákhoz vagy kapszulákhoz,

adagolókanalak (háztartási vagy konyhai eszköz), hordozható univerzális háztartási tárolóedények, italkeverők,

italkiöntők, italtartók, keverőgépek (nem elektromos) háztartási használatra termékekre vonatkozóan;

kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás kulacsok (üresen),

kulacsok üresen árusítva, mixerek (nem elektromos), mixerpalackok (üres), műanyag palackok, műanyag

tölcsérek, nem elektromos ételkeverők, nem elektromos ételkeverők (mixerek), palackok, poharak (ivóedények),

üresen árusított palackok, vizespalackok termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online

kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás ruházati cikkek, cipők, kalapáruk, mezek, sporttrikók, egyberészes

fürdőruhák, sportcipő, sportzokni, sportcipők, sportsapkák, sportruházat, sportkabátok, sportcsizmák,

sportbakancsok, sportnadrágok, sportmellények, sportmelltartók, atlétacipők, edzőcipők, sportcipők,

nedvességfelszívó sportingek, ruházatsportoláshoz, fejpántok sportoláshoz, nedvességfelszívó sportnadrágok

termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás

skortok (sport szoknyák), nedvességfelszívó sportmelltartók, dzsekik sportruházatként, sport felsők (topok), rövid

ujjú sportingek, ujjatlan mezek, sportingek, sportruhák és -mezek, magasított talpú sportcipők, sportruházat

(kivéve golfkesztyűk), sportcipőkre való bőrszegek, sport fejfedők (kivéve sisakok), edző rövidnadrágok, sportos

rövidnadrágok, melegítő felsők, sportos pulóverek termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-,

nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás sport sapkák és baseball sapkák, baseball

sapka, bő szárú rövidnadrágok, bő szárú szabadidős nadrágok, boksz-nadrágok, bőrövek, bőrövek (ruházat),

csuklómelegítők, csúszásgátlók lábbelikhez, derékfűzők, gyógyfűzők, edző nadrág, edzőcipők, ellenzős sapkák,

fürdőnadrágok (bermudák), fürdőpapucsok, fürdőnadrágok (úszónadrágok), fürdőruhák (fürdődresszek),

fürdőköpenyek, fürdőköntösök, termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online

kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás fürdőruhák (úszódresszek), homlokpánt, hosszú ujjú alsóingek, hosszú

ujjú pulóverek, hosszúnadrágok, hőszigetelt ruházat, időjárásálló felsőruházat, időjárásálló ruházat, izzadásgátló

zoknik, izzadságelnyelő fejpántok, izzadságfelfogó fejpántok, izzadságfelszívó alsóruházat, izzadságfelszívó
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harisnyák, izzadságfelszívó zoknik, izzadtság felszívó csuklópántok, nyomtatott pólók, pamut rövidnadrágok

termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás

izzasztó nadrágok, kapucnis felsők, kapucnis pulóverek (melegítőfelsők), kapucnis pulóverek, kapucnis

fürdőköpenyek, karmelegítők (ruházat), kendők fejre, kesztyűk, lábbelik, lábszárvédők, lábszármelegítők, magas

szárú lábbelik, melegítőfelsők, melegítőalsók, melegítő nadrágok, tréning nadrágok, melegítőfelsők,

melegítőnadrág, melegítőnadrágok (ruházat), mezek, műbőr övek, ökölvívócipők termékekre vonatkozóan;

kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás papucsok, pólók, pufi

kabátok (dzsekik), pulóverek, pulóverek (mezek), rövidnadrágok (shortok), rövidnadrágok (sortok),

rövidnadrágok, rövid ujjú pólók, sapkák, sportzakók, steppelt mellények, szabadidő együttesek (ruházat),

szabadidő lábbelik, szabadidő ruházat, szabadidőcipők, szabadidőfelsők (melegítőfelsők), szabadidős nadrágok,

szabadidős ruházat, térdmelegítők (ruházat), thermo alsóruházat termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-,

nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás súlyzók, mellkas expanderek

(edzőeszközök), fitnesz gépek, védőpárnázatok, védőtömések (sportruházat részei), bokszzsákok (boxzsákok),

álló edzőkerékpárok (szobabiciklik), súlyemelő övek (sportcikkek), edzőkesztyűk, derék stabilizáló övek

sportolási célra, sporttevékenységekhez kialakított karkötők, hevederek gurtnik sportolási célra, kötések

sportolási célra, edzőkesztyűk sportolási célra termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-,

online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás sportcikkek hordozására kialakított táskák, sportcikkek

hordozására alkalmas táskák, sportcikkek, sportjátékok, sportfelszerelés, ökölvédők (sportcikkek), lábsúlyok

(sportcikkek), alkarvédők (sportcikkek), könyökvédők (sportcikkek), térdvédők (sportcikkek) termékekre

vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás

mellkasvédők sportoláshoz, vállpárnák sportoláshoz, testvédők sportoláshoz, tenyérvédők sportoláshoz, hasvédők

sportoláshoz, derékvédők sportoláshoz, kézfejvédők sportoláshoz, lágyékvédők sportoláshoz, markolatok

sportcikkekhez, játék sportfelszerelések, sípcsontvédők (sportcikkek), védőpárnázat sportoláshoz, sípcsontvédők

sportcélokra, padok sportoláshoz, kézvédők sportoláshoz termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-,

nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás karvédők (sportfelszerelések), sportban

használatos védőpárnák, lábfejvédők sportcélú használatra, sportcikkek és felszerelések, súlyemelő övek

(sportcikkek) sportoláshoz használt térdvédők, sportoláshoz kialakított lábvédők, edző felszerelések sportoláshoz,

arcmaszkok sportoláshoz termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi

szolgáltatások és reklámozás sportoláshoz használt torokvédők, sporttevékenységekhez kialakított karvédők,

kézkötések sportban való használatra termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online

kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás váll- és könyökvédők és rögzítők (sporttermékek), kifejezetten

sportoláshoz való használatra gyártott kesztyűk termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-,

online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás rázkódáscsillapító párnák és betétek sérülések ellen

(sportcikkek), sportoláshoz való kréta a jobb fogás érdekében termékekre vonatkozóan.; kiskereskedelmi-,

nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás tornacipők (edzőtermi cipők), tornacipők,

tornanadrágok, tornaruhák, tornaruházat, tréningalsók, tréningruha felsők (melegítőfelsők), trikók, ujjatlan

kesztyűk, ujjatlan pólók, (trikók), ujjatlan trikók, zoknik, torna- és sporttermékek, testedző berendezések,

ökölvívó kesztyűk (boxkesztyűk), bokazoknik, csúszásgátló zoknik, izzadtságszívó alsóneműk termékekre

vonatkozóan; "kivéve az összes fent említett szolgáltatás közül azokat, amelyek speciálisan kerékpározáshoz,

 mint sporthoz szánt sportcikkek és sportruházat fogyasztói számára nyújtandók.

 ( 111 )  237.610

 ( 151 )  2022.04.11.

 ( 210 )  M 21 02963

 ( 220 )  2021.08.05.

 ( 732 )  LIVING I. Ingatlanfejlesztő Befektetési Alap, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Fütty Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  35    Célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület

kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; marketing

szolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése;

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

reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés;

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

 (2).

 36    Bérházak kezelése; ingatlanközvetítés; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlanok

értékbecslése; ingatlantulajdon-kezelés; ingatlanügyletek; ingatlanügynökség; irodahelyiségek bérbeadása;

 lakások bérbeadása; lakbér beszedés.

 37    Állványozás; építés; építési tanácsadó szolgáltatások; építkezések felügyelete [irányítás]; épületszigetelés;

épületszigetelés, épülettömítés; gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; konzultáció konstrukciókról;

 nyílászárók beszerelése; tetőfedő munkák.

 ( 111 )  237.611

 ( 151 )  2022.04.11.

 ( 210 )  M 21 03008

 ( 220 )  2021.08.12.

 ( 732 )  Boros Gábor, Budapest (HU)

 ( 740 )  Fluck Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 111 )  237.612

 ( 151 )  2022.04.11.

 ( 210 )  M 21 03307

 ( 220 )  2021.09.17.

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

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest

 ( 541 )  ÉLETÜNK TÖRTÉNETE

 ( 511 ) 9    Hang- és videófelvételek és letöltések; hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására vagy másolására

szolgáló készülékek; mágneses adathordozók; hang-, videó- és adatrögzítő és lejátszó készülékek; multimédia

lemezek és kiadványok, publikációk; multimédia felvételek és kiadványok, publikációk; lézerrel olvasható

lemezek; videólemezek és kiadványok, publikációk; műsoros kazetták, lemezek, CD-ROM-ok és DVD-k;

letölthető számítógépes szoftveralkalmazások; letölthető alkalmazások mobil eszközökkel történő használatra;

videójáték-szoftverek; számítógépes játékszoftverek; interaktív videójáték programok; számítógépes

játékkazetták és lemezek; elektronikus játékprogramok és -szoftverek; elektronikus játékszoftverek

mobiltelefonokhoz, tabletekhez, személyi számítógépekhez és elektronikus hordozható eszközökhöz; virtuális

valóságjáték-hardverek és -szoftverek; mobiltelefon-szoftverek és -alkalmazások; szerencsejáték-szoftverek;

alkalmazásszoftverek szerencsejátékokhoz; letölthető alkalmazásszoftverek szerencsejátékokhoz; számítógépes

játékszoftverek online interaktív azonnali nyereményjátékokhoz és kaparós sorsjegy játékokhoz; internetről

 letölthető csengőhangok; a fent említett áruk alkatrészei és tartozékai.

 41    Szórakoztatás; szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztatási szolgáltatások televízióműsorok,
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kábeltelevíziós, műholdas és internetes műsorok formájában; televíziós műsorok, show-k, filmek, videók és

DVD-k készítése és bemutatása; beszélgetős műsorok készítése és bemutatása; televíziós, kábeltelevíziós,

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

műsorok, valamint filmek, hangfelvételek, videófelvételek és DVD-k készítése, bemutatása, forgalmazása,

utánsugárzása, hálózaton keresztül történő terjesztése és kölcsönzése; szórakoztatással kapcsolatos oktatási

szolgáltatások; számítógépes adatbázisból vagy internetről, vagy távközlési műholdon, mikrohullámon vagy

egyéb elektronikus, digitális vagy analóg média útján online biztosított, szórakoztatással vagy oktatással

kapcsolatos információk; játékshow-k szolgáltatása; televíziós szórakoztatási szolgáltatások a közönség telefonon

keresztül történő bevonásával; mobiltelefonon igénybe vehető interaktív szórakoztatás; folytatásos

televíziósorozatokból származó vagy ahhoz köthető audio-, videófelvételeket, műalkotásokat és/vagy szöveget

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

szórakoztatással kapcsolatos információk biztosítása weboldalon keresztül; rádiós és televíziós (játék)show-k

koncepciójának kidolgozása és elkészítése, beleértve a formátumokat is; oktatási, kulturális vagy szórakoztatási

célú rendezvények szervezése, lebonyolítása és bemutatása; versenyek, vetélkedők, játékok, játékos show-k,

kvízek, vidám rendezvények, kiállítások, show-k, turnéműsorok, színpadi rendezvények, színházi előadások,

koncertek, élő előadások és közönségtalálkozók szervezése, lebonyolítása és bemutatása; vidámparki és

játéktermi szolgáltatások; tematikus parkok szolgáltatásai; szabadidős létesítmények üzemeltetése;

vándorvidámparki szolgáltatások; szabadidőparki szolgáltatások; szórakoztatási szolgáltatások élő színházi, zenei,

komikus előadások, vagy virtuális játékélmény formájában; internet-alapú játékok biztosítása; internetről

szolgáltatott videók; online játék- és szerencsejáték-szolgáltatások; bármely fent említett szolgáltatással

 kapcsolatos információs és tanácsadási szolgáltatások.

 ( 111 )  237.613

 ( 151 )  2022.04.11.

 ( 210 )  M 21 03312

 ( 220 )  2021.09.19.

 ( 732 )  dr. Fazekas Enikő Diána, Martfű (HU)

 ( 541 )  Csinkoczki

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 111 )  237.614

 ( 151 )  2022.04.11.

 ( 210 )  M 21 03481

 ( 220 )  2021.10.05.

 ( 732 )  Bárdossy Péter Gábor, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Kulturális célú bemutatók rendezése; kulturális célú bemutatók, kiállítások szervezése; kulturális célú

bemutatók szervezése; kulturális célú fesztiválok rendezése; kulturális célú gyűlések, szakmai konferenciák

szervezése; kulturális célú műsorok szervezése; kulturális célú rendezvények szervezése; kulturális célú

ünnepségek szervezése; kulturális és oktatási célú kongresszusok és konferenciák szervezése; kulturális

események lebonyolítása; kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása; kulturális szolgáltatások;

 kulturális tevékenységek; kulturális tevékenységek lebonyolítása; kulturális tevékenységek intézése [szervezése].
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 ( 111 )  237.615

 ( 151 )  2022.04.11.

 ( 210 )  M 21 03482

 ( 220 )  2021.10.05.

 ( 732 )  Bárdossy Péter Gábor, Budapest (HU)

 ( 541 )  Aranysarkantyús Vitézi Lovagrend

 ( 511 )  41    Kulturális célú bemutatók rendezése; kulturális célú bemutatók, kiállítások szervezése; kulturális célú

bemutatók szervezése; kulturális célú fesztiválok rendezése; kulturális célú gyűlések, szakmai konferenciák

szervezése; kulturális célú műsorok szervezése; kulturális célú rendezvények szervezése; kulturális célú

ünnepségek szervezése; kulturális célú vetélkedők, versenyek szervezése; kulturális és művészeti rendezvények

szervezése; kulturális és oktatási célú kongresszusok és konferenciák szervezése; kulturális események

lebonyolítása; kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása; kulturális szolgáltatások; kulturális

tevékenységek; kulturális tevékenységek lebonyolítása; kulturális tevékenységek intézése [szervezése]; kulturális

tevékenységekkel kapcsolatos szemináriumok rendezése; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos konferenciák

szervezése; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások

 szervezése.

 ( 111 )  237.616

 ( 151 )  2022.04.12.

 ( 210 )  M 21 03494

 ( 220 )  2021.10.06.

 ( 732 )  Biggeorge Property Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kádas Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás.

  36    Ingatlanügyletek.

 ( 111 )  237.617

 ( 151 )  2022.04.11.

 ( 210 )  M 21 03495

 ( 220 )  2021.10.06.

 ( 732 )  Biggeorge Property Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kádas Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás.

  36    Ingatlanügyletek.

 ( 111 )  237.618
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 ( 151 )  2022.04.12.

 ( 210 )  M 21 03657

 ( 220 )  2021.10.25.

 ( 732 )  Kiss Árpád, Jánoshalma (HU)

 ( 740 )  Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Trágyák, műtrágyák, trágyafélék; természetes trágyák; lombtrágyák; lombtápok; biostimulánsok mint

növényi növekedésserkentők; kelátozott anyagok növények levéltrágyázásához; kelátozott anyagok növények

levélzetének pótlásához; kelátozott anyagok növények levélzetének táplálásához; fémkelátok, monokelátok és

mikroelem szuszpenziók mezőgazdasági trágyákként történő felhasználásra; vegyszerek és természetes anyagok

keverékei mezőgazdasági trágyákként történő felhasználásra; vegyi készítmények biocidok gyártásához; vegyi

adalékok tisztítószerekhez; szélvédőmosó folyadékok; fagyálló folyadékok; fagyállók gépjármű hűtőkhöz;

 kötőanyagok vakolathoz.

 ( 111 )  237.619

 ( 151 )  2022.04.12.

 ( 210 )  M 21 03658

 ( 220 )  2021.10.25.

 ( 732 )  Kiss Árpád, Jánoshalma (HU)

 ( 740 )  Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Trágyák, műtrágyák, trágyafélék; természetes trágyák; lombtrágyák; lombtápok; biostimulánsok mint

növényi növekedésserkentők; kelátozott anyagok növények levéltrágyázásához; kelátozott anyagok növények

levélzetének pótlásához; kelátozott anyagok növények levélzetének táplálásához; fémkelátok, monokelátok és

mikroelem szuszpenziók mezőgazdasági trágyákként történő felhasználásra; vegyszerek és természetes anyagok

keverékei mezőgazdasági trágyákként történő felhasználásra; vegyi készítmények biocidok gyártásához; vegyi

adalékok tisztítószerekhez; szélvédőmosó folyadékok; fagyálló folyadékok; fagyállók gépjármű hűtőkhöz;

 kötőanyagok vakolathoz.

 ( 111 )  237.620

 ( 151 )  2022.04.12.

 ( 210 )  M 21 03659

 ( 220 )  2021.10.25.

 ( 732 )  Kiss Árpád, Jánoshalma (HU)

 ( 740 )  Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Trágyák, műtrágyák, trágyafélék; természetes trágyák; lombtrágyák; lombtápok; biostimulánsok mint

növényi növekedésserkentők; kelátozott anyagok növények levéltrágyázásához; kelátozott anyagok növények
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levélzetének pótlásához; kelátozott anyagok növények levélzetének táplálásához; fémkelátok, monokelátok és

mikroelem szuszpenziók mezőgazdasági trágyákként történő felhasználásra; vegyszerek és természetes anyagok

keverékei mezőgazdasági trágyákként történő felhasználásra; vegyi készítmények biocidok gyártásához; vegyi

adalékok tisztítószerekhez; szélvédőmosó folyadékok; fagyálló folyadékok; fagyállók gépjármű hűtőkhöz;

 kötőanyagok vakolathoz.

 ( 111 )  237.621

 ( 151 )  2022.04.11.

 ( 210 )  M 21 03120

 ( 220 )  2021.08.27.

 ( 732 )  My Ride Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Debreczi & Reiser Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 111 )  237.622

 ( 151 )  2022.04.11.

 ( 210 )  M 21 02595

 ( 220 )  2021.06.29.

 ( 732 )  Risen Energy Co., Ltd., Zhejiang (CN)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások vevői és eladói számára; marketing; konzultáció

reklámkommunikációs stratégiákkal kapcsolatban; adminisztratív szolgáltatások vállalkozások áthelyezéséhez;

beszerzési szolgáltatások mások számára [áruk és szolgáltatások vásárlása egyéb vállalkozások részére];

értékesítési standok kölcsönzése; hirdetési koncepciók kidolgozása; üzleti információk nyújtása weboldalon

keresztül; üzleti szerződések tárgyalása mások számára; irodai gépek és berendezések kölcsönzése; üzleti

menedzsment tanácsadás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokra; kiállítások

szervezése kereskedelmi vagy reklámcélokra; személyzeti menedzsment tanácsadás; értékesítési promóció mások

számára; import-export ügynökségi szolgáltatások; üzleti szervezési tanácsadás; üzleti irányítási segítség

 nyújtása; publikációs szolgáltatások; hirdetés.

 ( 111 )  237.623

 ( 151 )  2022.04.11.

 ( 210 )  M 21 02064

 ( 220 )  2021.05.25.

 ( 732 )  CO-OP Online Kft., Jászberény (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    A felsorolt áruk tekintetében (állateledel, állattartással kapcsolatos áruk, babaápolással kapcsolatos áruk,

cereáliák, édességek, fűszerek, háztartási napi cikkek, italok, konzervek, mosószerek, speciális

étrend-kiegészítők, higiéniás szerek, szépségápolási szerek, tartós élelmiszerek, tészták, vitaminok, dietetikus

 készítmények) online piactér biztosítása, kereskedelmi szolgáltatások és vásárlási megrendelések ügyintézése.
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 ( 111 )  237.624

 ( 151 )  2022.04.11.

 ( 210 )  M 21 02404

 ( 220 )  2021.06.17.

 ( 732 )  Kanyó-Kucserák Gabriella, Tatabánya (HU)

 ( 541 )  ÁLOMSZERVEZŐ

 ( 511 )   41    Rendezvényszervezés, esküvők szervezése.

 ( 111 )  237.625

 ( 151 )  2022.04.11.

 ( 210 )  M 21 03681

 ( 220 )  2021.10.26.

 ( 732 )  Knyihár Vid, Budapest (HU)

 Krasznai Dávid Géza, Budapest (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Ingatlanközvetítő irodák szolgáltatásai épületek értékesítésére és bérbeadására; ingatlan bérbeadási

ügyintézés; ingatlanközvetítési szolgáltatások; ingatlanközvetítés; ingatlanokkal kapcsolatos információnyújtás;

ingatlanokkal kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; ingatlanok vásárlásával kapcsolatos szaktanácsadás; ingatlan

értékbecslés; ingatlan lízing és bérleti megállapodások ügyintézése; ingatlanbefektetéssel kapcsolatos

menedzsment szolgáltatások; ingatlanügynöki szolgáltatások, ingatlanközvetítés; ingatlannal kapcsolatos

szolgáltatások; ingatlanokhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; ingatlanpiaccal kapcsolatos

információnyújtás; ingatlantanácsadás; ingatlantulajdonok bérletéhez kapcsolódó ügynökségi szolgáltatások;

ingatlanügyletek; ingatlanügynökség; ingatlanügynökségek szolgáltatásai üzletek bérlésével és eladásával

kapcsolatosan; ingatlanügynökségek szolgáltatásai; tanácsadási szolgáltatások ingatlanbecsléssel kapcsolatban;

 tanácsadási szolgáltatások ingatlan-tulajdonjoggal kapcsolatban.

 ( 111 )  237.626

 ( 151 )  2022.04.11.

 ( 210 )  M 21 01530

 ( 220 )  2021.04.14.

 ( 732 )  Bányai Gábor, Sopron (HU)

 ( 541 )  Likespace

 ( 511 )  9    Szoftverek online ügyletek közvetítéséhez.

 35    Áru és szolgáltatás vásárlásával és értékesítésével kapcsolatos szerződések közvetítése; kereskedelmi és

gazdasági kapcsolatok közvetítése; kereskedelmi közvetítési szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók közvetítése

és lebonyolítása; kereskedelmi üzletek közvetítése; kereskedelmi üzletek közvetítése és megkötése; szerződések

 közvetítése.

 ( 111 )  237.627

 ( 151 )  2022.04.11.

 ( 210 )  M 20 01497

 ( 220 )  2020.05.29.

 ( 732 )  Ding Jiansen, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   24    Textíliák és textiláruk.
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  25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

 ( 111 )  237.629

 ( 151 )  2022.04.13.

 ( 210 )  M 21 03503

 ( 220 )  2021.10.06.

 ( 732 )  Dereszla Bortermelő és Értékesítő Kft., Bodrogkeresztúr (HU)

 ( 541 )  BOSSEQ

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).

 ( 111 )  237.630

 ( 151 )  2022.04.13.

 ( 210 )  M 21 03498

 ( 220 )  2021.10.07.

 ( 732 )  B. Nagy Norbert, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Szabó Patrik Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és

 csiszolószerek.

 ( 111 )  237.631

 ( 151 )  2022.04.13.

 ( 210 )  M 20 03340

 ( 220 )  2020.11.06.

 ( 732 )  Creative Bites Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Szentendre (HU)

 ( 740 )  dr. Kassai Karola Xénia, Budapest

 ( 541 )  STORESCANNER

 ( 511 )  9    Adatfeldolgozó készülékek, berendezések.

 35    Árösszehasonlító szolgáltatások; árubemutatás; gazdasági versennyel kapcsolatos információszerzési

szolgáltatások; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; statisztikák összeállítása; üzleti statisztikák és

kereskedelmi információk összeállítása; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk

 számítógépes adatbázisokba való szerkesztése és rendezése.

  42    Elektronikus adattárolás.

 ( 111 )  237.632

 ( 151 )  2022.04.13.

 ( 210 )  M 21 00777

 ( 220 )  2021.02.27.

 ( 732 )  Szijártó György, Budapest (HU)

 Füge József, Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 ) 9    Elektromos töltésvezérlők; elektromos töltőkábelek; elektromosautó-töltők; hálózati töltők; hordozható

töltők; napelem töltők; töltő állomások; töltőállomások elektromos járművekhez; töltők; töltők okostelefonokhoz;

 USB-töltők; vezeték nélküli töltők; vezeték nélküli töltők okostelefonokhoz.

 12    Elektromos kerékpárok; elektromos rásegítéses kerékpárok [pedelec]; összecsukható elektromos

kerékpárok; elektromos egykerekű robogók; elektromos hajtású robogók; elektromos működtetésű robogók;

 elektromos robogók; konnektorból tölthető elektromos autók.

  39    Elektromos autók bérbeadása.

 ( 111 )  237.633

 ( 151 )  2022.04.13.

 ( 210 )  M 21 03502

 ( 220 )  2021.10.07.

 ( 732 )  Fleckenstein Márk, Dunabogdány (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Kertészeti cikkekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; kertészeti termékekkel kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; kertészeti termékekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások;

kertművelési termékekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; a következő árukkal kapcsolatos

kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: élő növények, faiskolai

 növények, növények, növényhagymák.

  37    Locsolórendszerek felszerelése és karbantartása; földmozgatási munkák.

  40    Hulladékeltávolítás, szállítás [hulladékkezelés].

 44    Kerttervezéssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; kerttervezési szolgáltatások; kerttervezés;

kertművelés; kerti faültetéssel kapcsolatos tájékoztatás; kertgondozás; kerti faültetés; kertészkedéssel kapcsolatos

információk nyújtása; kertészi és kertészeti szolgáltatások; kertészettel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások;

kertészettel kapcsolatos termesztési tanácsadási szolgáltatások; kertészeti vegyszerek szétszórása; kertészeti

vegyszerek használatával kapcsolatos információs szolgáltatások; kertészeti trágyák használatával kapcsolatos

információs szolgáltatások; kertészeti tanácsadás; kertészeti szolgáltatások; kertészeti műtrágyák használatával

kapcsolatos információs szolgáltatások; kertészeti információnyújtás és tanácsadás; kertészet, kertészkedés,

parkosítás; kertészet; kertek vagy virágágyások gondozása; kert- és tájépítészeti szolgáltatások; növényültetés;

 növényápolási szolgáltatások [kertészeti szolgáltatások].

 ( 111 )  237.634

 ( 151 )  2022.04.14.

 ( 210 )  M 21 03582

 ( 220 )  2021.10.16.

 ( 732 )  Vikor Áron Dávid, Budapest (HU)

 Vikor Áron Dávid Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

 ( 541 )  vikorlaw

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

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

 ( 111 )  237.635

 ( 151 )  2022.04.14.

 ( 210 )  M 21 03005

 ( 220 )  2021.08.12.

 ( 732 ) Futureal Prime Properties Ingatlanfejlesztő Zártkörű Esernyőalap - Futureal Prime Properties One

 Ingatlanfejlesztő Részalap, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Orosz András Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Tele legekkel

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 ( 111 )  237.636

 ( 151 )  2022.04.14.

 ( 210 )  M 21 03006

 ( 220 )  2021.08.12.

 ( 732 ) Futureal Prime Properties Ingatlanfejlesztő Zártkörű Esernyőalap - Futureal Prime Properties One

 Ingatlanfejlesztő Részalap, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Orosz András Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ETELE PLAZA - Tele legekkel

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

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 ( 111 )  237.637

 ( 151 )  2022.04.14.

 ( 210 )  M 21 03051

 ( 220 )  2021.08.19.

 ( 732 )  Media Vivantis Műsorszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nadray Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

  38    Távközlési szolgáltatások.

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

 ( 111 )  237.638

 ( 151 )  2022.04.19.

 ( 210 )  M 21 03564

 ( 220 )  2021.10.14.

 ( 732 )  Kerekes Tamás István, Érd (HU)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztüli, online reklámozási szolgáltatások; harmadik

személyek termékeinek és szolgáltatásainak interneten való reklámozása; hirdetés és reklámozás; internetes

reklámozási szolgáltatások; mások termékeinek és szolgáltatásainak reklámozása; online reklámozás; reklámok,

 különböző megjelenések szervezése; reklámozás főzéssel, főzési szolgáltatásokkal összefüggésben.
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 41    Filmes szórakoztatás; foglalkozások gyerekeknek [szórakoztatás/oktatás]; interneten keresztül nyújtott

szórakoztatási szolgáltatások; online szórakoztatás; szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztatási szolgáltatások

 intézése [szervezése]; szórakoztatás ételfőzéshez kapcsolódóan; főzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások.

 43    Ételek díszítése; ételek elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; ételkritikusi szolgáltatások

[információ nyújtása ételekről és italokról]; weboldalan keresztül történő tanácsadás főzés területén; főzési

 tanácsadás; weboldalon keresztüli tájékoztatás nyújtása a főzés területén.

 ( 111 )  237.639

 ( 151 )  2022.04.14.

 ( 210 )  M 21 03584

 ( 220 )  2021.10.16.

 ( 732 )  OD & IT Solutions Kft., Balatonalmádi (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Marketing szolgáltatások.

 ( 111 )  237.640

 ( 151 )  2022.04.14.

 ( 210 )  M 21 03580

 ( 220 )  2021.10.15.

 ( 732 )  DVSC FUTBALL Szervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Léka Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Abszorbens papír vagy műanyag, élelmiszerek csomagolásához; acél tollak; almanachok; agyag

modellezéshez; arany töltőtoll hegyek; asztali futók papírból; asztali iratrendező tálcák; asztali könyöklők;

asztalneműk papírból; atlaszok; átlátszó vetítőfóliák [papíráruk]; bankjegyek; bélyegző [pecsét] tartó dobozok;

autotípiák, fénykép metszetek; bankkártya leolvasók, nem elektromos; bélyegzőpárnák, festékpárnák;

bélyegzőtartók; bérmentesítő gépek [irodagépek]; betűk acélból; biológiai metszetek mikroszkópos

vizsgálatokhoz [oktatási anyagok]; blokkok [papíráruk]; blotter papírok; bónok, utalványok; borítékok

[papíráruk]; buborékfólia (műanyag -) csomagoláshoz; cégtáblák papírból vagy kartonból; celluloid lapok

rajzfilmkészítéshez; ceruzahegyező gépek; ceruzahegyezők [elektromos vagy nem elektromos]; ceruzák;

ceruzatartók; címbélyegzők, címbélyegek; címkék kartotéklapokhoz; címkék papírból vagy kartonból; címkéző

készülékek; címkéző készülékek, kézi; címtáblák címezőgépekhez; címzőgépek; csatok névjegykártya-tartókhoz

[irodai felszerelések]; csekk-könyv borítók; csipeszes felírótáblák; csomagolások, borítások palackokhoz papírból

vagy kartonból; csomagolóanyag keményítőből; csomagolóanyagok palackokhoz papírból vagy kartonból;

csomagolóanyagok papírból vagy kartonból [párnázó-, töltőanyagok]; csomagolópapír; daloskönyvek; dekoratív

csillám irodai célokra; derékszögű vonalzók rajzoláshoz; diagramok; dossziék [papíráruk]; ecsetek; egészségügyi

papír, WC-papír; elektrotípiák, galvanotípiák; előkék papírból; elválasztó lapok, regiszterek iratrendezőkhöz;

építészeti makettek; érmetálcák; értesítő kártyák; érvénytelenítő bélyegzők; ezüstpapír; fapép karton [papíráru];

fatartalmú papír; fedelek, kötések, borítók [papíráruk]; fényképek beragasztására szolgáló készülékek; fényképek

[nyomtatott]; fényképtartók; fénymásolópapír, nyomtatópapír; festékkészletek [iskolai használatra]; festékkeverő
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csészék művészek részére; festéklapok iratmásoló gépekhez; festéklapok másológépekhez; festéktálcák;

festmények [képek], keretezve vagy anélkül; festőállványok; festővásznak; folyóiratok; formák modellező

agyagokhoz [művészeti anyagok]; formanyomtatványok, űrlapok; földgömbök; földrajzi térképek; füzetek,

könyvek íráshoz vagy rajzoláshoz; gémkapocs; golyóstollak; görbevonalzók; grafikai reprodukciók; gyűjthető

kártyák, nem játékokhoz; gyűrűs irattartók, iratrendezők; halenyv papíripari vagy háztartási használatra; hasáb

alakú vonalzók, térzők, űrtöltők; hektográfok, sokszorosító készülékek; hengerek szobafestőknek; hímzőminták;

hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; hírlevelek; hordozható nyomdakészletek [irodai cikkek]; indigópapír;

írásminták; iratgyűjtők, dossziék; iratmegsemmisítők irodai használatra; irattartók [papíráru]; irodagépek

borítékok lezárására; irodai bélyegzőgépek; irodai gumiszalagok; irodai kaparókések; irodai kapcsok; irodai

kapcsok, iratkapcsok; irodai kellékek; irodai lyukasztógépek; irodai nedvesítők; irodaszer szekrények [irodai

berendezések]; íróecsetek; íróeszközök; írófelszerelések; írógép billentyűk; írógépek, elektromos és nem

elektromos; írógéphengerek; írógépszalagok, festékszalagok; írókészletek [papíráruk]; írókréta; írólap, írópapír;

írószerek; írószertartók [készletek]; írótábla törlők; iskolaszerek [papíráruk]; ívek [papíráruk]; javítófolyadékok

[irodai cikkek]; javítószalagok [irodai cikkek]; javítótinták [fénynyomatkészítéshez]; jegyek; jelölő kréta;

jelölőtűk rajzoláshoz, rajztűk; kalapdobozok kartonból; kaparós matricák; karcolótűk; karkötők íróeszközök

rögzítésére; karton; kartoncsövek, papírlemez csövek; kartotékok, kartoték kártyák; kártyák; katalógusok;

keményítő enyv irodai vagy háztartási célokra; képek; képeslapok, levelezőlapok; képregények; kézikönyvek

[útmutatók]; kéztámasztók festőknek; klisék, nyomódúcok; könyvecskék, brosúrák; könyvek; könyvjelzők;

könyvkötészeti cikkek; könyvkötő berendezések és gépek [irodai eszközök]; könyvkötő fonalak; könyvkötő

szövetek; könyvlaprögzítők; könyvtámaszok; körzők; kötőszalagok [könyvkötészet]; kréta spray; krétatartók;

kromolitográfiák; laminálók irodai használatra; lemezek metszetek készítéséhez; levélzáró öntapadós

ragasztókorongok; litografált műtárgyak; litográfiai kövek; litográfiai kréta; lyukkártyák jacquard

szövőszékekhez; magazinok, revük [időszaki lapok]; mappák; márványozófésűk; másológépek, duplikátorok;

metszetek; mimeográf készülékek és gépek; modellező anyagok; modellező paszta; modellező viasz, nem

fogászati célokra; mutatópálcák, nem elektromos; műanyagfóliák csomagolásra; műanyagok modellezéshez;

műanyag tasakok kisállatok ürülékének kidobásához; naplófőkönyvek, főkönyvek; naptárak; névkitűzők [irodai

kellékek]; névtábla-tartók [irodai felszerelések]; noteszok; nyomatok [metszetek]; nyomdai alátétek, nem

textilből; nyomdai betűk; nyomtatott kották; nyomtatott órarendek, menetrendek; nyomtatott publikációk;

nyomtatványok; nyúlékony műanyagfóliák rakodólapra rakáshoz; orsók írógépszalagokhoz; öntapadós címkék,

matricák [papíripari]; öntapadós textil [írószer és papíráru]; öntapadós textil szalag [papíráruk]; palatáblák

[íráshoz]; palavesszők; paletták festőknek; pantográfok [rajzeszközök]; papír; papír alátétek; papír asztalterítők;

papírból készült fedők fogászati tálcákhoz; papírból készült poggyászellenőrző szelvények; papírból készült

szűrőanyagok; papírdobozkák, edénykék tejszínek, krémek tárolására; papír feliratok, zászlók; papír

felvevőgépekhez; papír-írószer áruk; papír kávéfilterek; papírmasé; papírmasnik; papírnehezékek; papírok

elektrokardiográfokhoz; papírok fiókok kibélelésére, illatosítva vagy anélkül; papír rádiótáviratokhoz;

papírszalagok; papírszalagok vagy lyukkártyák számítógépprogramok rögzítéséhez; papírszalvéták; papírtörlők

tisztítási célokra; papírtörölközők; papírvágó kések [irodai cikkek]; papírvágók [irodai cikkek]; papír- vagy

kartondobozok; papír- vagy műanyaglapok nedvesség ellenőrzésére élelmiszerek csomagolásánál; papírzacskók;

papírzacskók gyógyászati eszközök sterilizálásához történő használatra; papírzsebkendők, papírtörlők; pasztellek

[kréták]; pauszmásolatok; pauszpapír, szabásminta papír; pecsétbélyegek; pecsételő anyagok papíripari

használatra; pecsétviasz; pénztárolók; pergamenpapír; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból;

poháralátétek papírból; polimer modellezőagyag; portrék, arcképek; postabélyegek; poszterek; prospektusok;

radírgumik; ragasztók irodai és otthoni célokra; ragasztószalag-adagolók [irodai cikkek]; ragasztószalagok irodai

vagy háztartási célokra; rajzeszközök; rajzkészletek; rajzok; rajztáblák; rajzszegek; rézkarcok, gravűrök;

rizspapír; rotringhegyek, ceruzahegyek; sablonok ételek és italok díszítéséhez; sablonok [papíráruk]; sablonok,

stencilek; sablonok törléshez; sablontartók; scrapbook [családi albumok]; sminkeltávolító papírkendők;

söröskorsó alátétek; szabásminták; szabókréta; számítási, számtani táblázatok; számok [nyomdai karakterek];

számozókészülékek; szedőhajók [nyomdászat]; szedőregálok [nyomdai felszerelések]; szedővasak,
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szedő-sorjázók; szemeteszsákok papírból vagy műanyagból; szénceruzák; színes olajnyomatok; szivargyűrűk;

szobrocskák, figurák papírmaséból; szórólapok; szövegkiemelő tollak; szövettani metszetek [oktatási eszközök];

szteatit [szabókréta]; szűrőpapír; tanítási és oktatási anyagok [kivéve készülékek, berendezések]; tervrajzok; tinta-

és tolltartó állványok; tinták; tintarudak; toalettkendők papírból; tollak [irodai cikkek]; toll- és ceruzatartók;

tollhegyek; tollszártartók; tolltartó dobozok; tolltartó kapcsok, csipeszek; tolltörlők; többmásolatos papírok

[írószer]; töltőanyagok papírból vagy kartonból; töltőceruzák [rotringok]; töltőtoll; törlésre szolgáló termékek;

tuskihúzók; tusok; tűzőgépek [irodai cikkek]; t-vonalzók, fejes vonalzók rajzoláshoz; ujjas előkék, papírból;

ujjnedvesítő [irodaszerek]; ujjvédők irodai használatra; újrahasznosított cellulózlapok csomagoláshoz; újságok;

útlevéltartók; üdvözlőlapok, üdvözlőkártyák; vasi [japán merített papír]; vászon könyvkötéshez; védőborítók

könyvekhez; világító papír; virágcserépburkolók papírból; viszkózlapok, lemezek csomagolásra; visszahúzódó

zsinórok névtábla-tartókhoz [irodai felszerelések]; vízfestmények, akvarellek; vizsgálóasztalokon használt papír;

vonalkód szalagok; vonalzók műszaki rajzokhoz; xuan papír [kínai festményekhez és kalligráfiákhoz]; zacskók

csomagolásra papírból vagy műanyagból; zacskók mikrohullámú sütéshez; zászlófüzér papírból; zászlók

 papírból; zenélő üdvözlőlapok; zsírpapír, viaszpapír.

 25    Alsóruházat, fehérneműk; alsószoknyák; alvómaszkok; ascot nyakkendők; atlétatrikók; baba nadrágok

[ruházat]; ballonkabátok [ruházat]; bandana kendők; beépített LED-eket tartalmazó ruházat; boák [nyakbavalók];

bokacsizmák; bokszer alsónadrágok, bokszeralsók; bőrruházat; bugyik; bundák, szőrmék [ruházat]; cilinderek,

kürtőkalapok; cipőfelsőrészek; cipőorrok; cipősarkak; cipősarokvédők; csecsemőkelengyék, babakelengyék;

csípőszorítók; csősálak; csuklyák, kapucnik [ruházat]; csúszásgátlók lábbelikhez; díszzsebkendők [ruházat];

dzsekik; egyenruhák; esőruhák; facipők; fátylak [ruházat]; fejre való sálak, fejkendők; fejszalagok [ruházat];

felsőruházat; fém cipőkellékek; fityulák; fodrász beterítőkendők; futballcipők; fülvédők [ruházat];

fürdőköpenyek, fürdőköntösök; fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdőruhák, úszódresszek;

fürdőszandálok, fürdőcipők; fűzős bakancsok, csizmák; gallérok [ruházat]; hálóköntösök, pongyolák;

harisnyaáruk, kötöttáruk; harisnyák; harisnyanadrágok; harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók; hímzett

ruhadarabok; hónaljvédők; horgászmellények; hosszúnadrágok; ingek; izzadságfelszívó alsóruházat;

izzadságfelszívó harisnyák; izzadságfelszívó zoknik; jelmezek; jodhpur nadrágok, lovaglónadrágok; judo

egyenruhák; kabátok, dzsekik; kalapáruk; kalap vázak; kamáslik [lábszárvédők]; karate egyenruhák; karcsúsító

anyagokat tartalmazó ruházat; kemény ingmellek, plasztronok; kerékpáros ruházat; kész bélések [ruházat részei];

készruhák; kesztyűk; kétujjas kesztyűk; kézelők [ruházat]; kezeslábasok [felsőruházat]; kimonók; kombinék

[alsónemű]; kötények [ruházat]; kötényruhák; kötöttáruk [ruházat]; lábbelik; lábszármelegítők; latex ruházat;

legging nadrágok, cicanadrágok; levehető gallérok; libériák, inasruhák; magas szárú lábbelik; mantilla fátyol;

mellények; melltartók; míderek; miseingek; miseruhák, kazulák; mitrák, püspöksüvegek; muffok [ruházat];

műbőr ruházat; nadrágleszorítók, pantallók; nem elektromosan fűtött lábzsákok; nyakkendők; orárion [egyházi

ruházat]; overallok, munkaruhák; öltönyök; öntapadós melltartók; övek [ruházat]; papírkalapok [ruházat];

papírruházat; papucsok; parkák; partedlik, előkék, nem papírból; pelerinek; pénztartó övek [ruházat]; pizsamák;

pólók; poncsók; prémsálak [szőrmék]; pruszlikok, míderek, fűzős mellények; pufi dzsekik [ruházat]; pulóverek;

pulóverek, kötött pulóverek; rámák lábbelikhez; rash guard felső ruházat; rövid ujjú ingek; ruházat

gépkocsivezetőknek; ruházati cikkek; ruhazsebek; sálak; sapka ellenzők; sapkák; sapkák, kerek papi sapkák;

sárcipők, gumicsizmák; sarokerősítés harisnyákhoz; selyemövek, vállszalagok; síbakancsok, sícipők; síkesztyűk;

sildek, napellenzők [fejfedők]; skortok [sportszoknyák]; spárgatalpú cipők vagy szandálok; sportcipők; stoplik

futballcipőkhöz; strandcipők; strandruházat; svájcisapkák, barettek; szandálok; szárik; szarongok; szoknyák;

szőrmebéléses kabátok; szövetkabátok, felöltők; talárok; talpak lábbelikhez; teddyk [alsónemű]; tógák;

tornacipők; torna- és balettruhák; tornaruházat; trikó [alsónemű], kombiné; trikók; turbánok; ujjas előkék, nem

papírból; úszósapkák; valenki [orosz filccsizma]; vállbetétek western stílusú ingekhez; vállkendők, nagykendők;

 wetsuit ruhák vízisíeléshez; zoknik; zoknitartók; zuhanyzó sapkák.

 28    Agyaggalambdobó gépek; agyaggalambok [céltárgyak]; álcaponyvák, álcahálók [sportcikkek];

állatcsalogató eszközök vadászathoz; álló edzőkerékpárok, szobabiciklik; árbócok szörfdeszkákhoz; asztali

társasjátékok; atléták által használt gyanták; babaágyak; babaházak; baba játszószőnyegek; babák; babaruhák;
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baseball kesztyűk; baseball kesztyűk ütőjátékosoknak [játékfelszerelések]; békatalpak, búváruszonyok;

békatalpak úszáshoz; berendezések játékokhoz; biliárdasztal mandinerek; biliárdasztalok; biliárdgolyók; bingó

kártyák; bobok, bobszánkók; bodyboard deszkák; bokszzsákok [boxzsákok]; bowling berendezések és gépezetek;

bumerángok; bűvészkellékek; céltáblák; cumisüvegek játékbabáknak; csalétkek vadászathoz vagy halászathoz;

csocsóasztalok; csörgők [játékszerek]; csúszdák [játékszerek]; dákóhegyek biliárdhoz; dámajátékok; dámatáblák;

darts; diszkoszok sportcélokra; dobókockák; dominójátékok; drónok [játékszerek]; elektronikus céltáblák;

építőjátékok; építőkockák [játékok]; eredményjelző karambolok biliárdhoz; érmebedobásos játékautomaták;

érmével működő biliárdasztalok; felfújható játékok úszómedencékbe; felfújható tárgyak úszómedencében való

használatra; férfi szuszpenzorok, altestvédők [sportcikkek]; fitnesz gépek; fókabőrök [sílécek borítására]; frizbik;

giroszkópok és repülésstabilizálók repülőgépmodellekhez; golfkesztyűk; golftáska-címkék; golftáskák kerékkel

vagy anélkül; golfütők; gördeszkák; görgők álló, mozdulatlan edzőkerékpárokhoz, szobabiciklikhez;

görkorcsolyák; görsí, síroller; gumi belsők labdákhoz; gyepjavító szerszámok [golffelszerelések]; gyertyatartók

karácsonyfákhoz; gyűjthető kártyák [kártyajátékok]; halaskosarak [horgászfelszerelés]; halhorgok; harangok

karácsonyfákra; hegymászó hevederek; hevederek vitorlás szörfdeszkákhoz; hinták; hintalovak; hógömbök;

hokiütők; hordozható egységek videojátékok játszásához; hordozható játékok folyadékkristályos képernyővel,

kijelzővel; hordozható játékok képernyőihez kialakított védőfóliák; horgászbotok; horgászfelszerelések;

horgászorsók; horgászzsinórok, horgászdamilok; hótalpak; húrok, bélhúrok ütőkhöz; íjak íjászathoz;

íjászfelszerelések; illatos csalik, csalétkek vadászathoz vagy horgászathoz; játékálarcok; játékautók;

játékfegyverek; játékfigurák; játékgitt; játék gyurma; játékházak; játékkártyák; játékkonzolok; játék

kozmetikumok [nem használható]; játéklabdák, játszólabdák; játékmacik, játékmackók; játékmodellek; játékok;

játékok kisállatoknak; játékrobotok; játék sárkányok; játéksátrak; játékszerek; játéktermi video játékgépek;

jógahinták; joystickek, botkormányok videojátékokhoz; kaleidoszkópok; kaparós sorsjegyek lottó játékokhoz,

szerencsejátékokhoz; kapásérzékelők [horgászfelszerelés]; kapásjelzők [horgászfelszerelés]; karácsonyfadíszek, a

világítási cikkek és édességek kivételével; karácsonyfák műanyagból; karácsonyfa talpak; karácsonyi pukkanó

bonbonok; karikadobálós játékok; karikajátékok; kesztyűk [játékok tartozékai]; kézi golfkocsik; kifejezetten

játéklabdákhoz használandó pumpák; kifejezetten sífelszerelésekhez kialakított táskák; kifejezetten

szörfdeszkákhoz kialakított táskák; kirakós játékok [puzzle]; kiságyforgók [játékok]; kitömött játékok; konfetti;

korcsolyák; könyökvédők [sportcikkek]; kréták biliárddákókhoz; krikett táskák; labdaadogató gépek; labdák

játékokhoz; lágyékvédők sportoláshoz; leash-ek szörfdeszkákhoz [pórázok]; lebegő eszközök úszáshoz;

léggömbök partikhoz; légpisztolyok [játékok]; lepkehálók; madzsong [kínai dominójáték]; marionettek, bábuk;

mászógépek [hegymászó felszerelés]; matrjoska-babák [orosz fajáték, egymásba rakott, egyre kisebb,

kettészedhető babák]; mellkas expanderek [edzőeszközök]; méretarányos járműmodellek; méretarányos modell

készletek [játékok]; merítőhálók horgászáshoz; mesterséges csalik horgászathoz; műhó karácsonyfákhoz;

nyerőgépek szerencsejátékokhoz; orsók sárkányokhoz; ostábla; ökölvívó kesztyűk, bokszkesztyűk [boxkesztyűk];

pacsinko [pachinko]; paddleboardok; paintball fegyverek [sporteszközök]; paintball [lövedékek paintball

fegyverekhez] sportcikkek; parittyák, csúzlik [sportcikkek]; parti kalapok papírból; parti kellékek; parti

konfettiágyúk; patkó játékok; patronok durranós pisztolyokhoz [játékok]; pénzbedobós játékgépek; pinaták

[édességgel, játékokkal töltött parti kellékek]; ping-pong [asztalitenisz] asztalok; plüss játékok azokra erősített

szundikendővel; poharak kockajátékhoz; pörgettyűk, búgócsigák [játékok]; rajtgépek sporthoz; ritmikus

sportgimnasztika szalagok; robbanókupakok [játékok]; rollerek; rudak rúdugráshoz; rulett kerekek; sakkjátékok;

sakktáblák; sárkányrepülők; síbotok; síbotok görsíhez; siklóernyők; síkötések; sílécek; sílécek élei; sípcsontvédők

[sportcikkek]; sítalp borítások; skiboardok, hódeszkák; snooker [sznúker] dákók; soros görkorcsolyák;

sporthálók; stresszoldó kézi játékok; súlyemelő övek [sportcikkek]; súlyzók; surfski kajakok; szánkók;

szappanbuborék fújók [játékszerek]; szeleptűk játéklabdák felfújására szolgáló pumpákhoz; szigonypuskák

[sportcikkek]; színházi álarcok, maszkok; szörfdeszkák; társasjátékok; távvezérlésű játékjárművek; tekebábuk;

telekommunikációs funkciókkal rendelkező hordozható játékok és játékszerek; teniszhálók; teniszlabda dobó

eszközök; térdvédők [sportcikkek]; testedző berendezések; testedző övek a derék karcsúsítására; tollaslabdák;

tornabotok; tornaeszközök; trambulinok; triciklik gyermekek számára [játékok]; ugródeszkák [sportszerek];
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úszódeszkák [kickboardok]; úszóhártyás kesztyűk úszáshoz; úszók horgászathoz/halászathoz; úszómedencék

[játékcikkek]; úszómellények, úszódzsekik; úszóövek; ütők játékokhoz; üveggolyók; védőpárnázatok,

védőtömések [sportruházat részei]; vezérlőberendezések játékokhoz; vezérlők játékkonzolokhoz; vidámparki

hinták, berendezések; videojátékok; vívófegyverek; vívókesztyűk; vívómaszkok, vívóálarcok; zsetonok

 szerencsejátékokhoz.

 30    Agávé szirup [természetes édesítőszer]; almaszósz [ízesítők/fűszerek]; ánizsmag; árpa őrlemény; babliszt;

baozi [töltött gőzölt tészta]; bibimbap [zöldségfélékkel és marhahússal kevert rizs]; borkő [monokálium-tartarát]

kulináris célokra; bors; bors [ételízesítő]; briós; bulgur; burgonyaliszt; burritók; búzacsíra emberi fogyasztásra;

búzadara; búzaliszt; chips [gabonakészítmény]; chow-chow [zöldséges ízesítő]; chutney [fűszeres ízesítő]; cikória

[pótkávé]; croissant-ok; cukor; cukorból készült tortadíszek; cukormáz süteményekhez; curry [fűszer];

csillagánizs; csokis párnák [péksütemények]; csokoládé; csokoládé alapú szendvicskrémek; csokoládé-bevonatú

diófélék; csokoládéból készült tortadíszek; csokoládés italok tejjel; csokoládés italporok; csokoládés mousse-ok

[habok]; dara emberi fogyasztásra; darált fokhagyma [fűszer]; desszert mousse-ok [cukrászáru]; diófélékből

készült lisztek; dióféléket tartalmazó kenhető csokoládék; durva árpaliszt; ecet; édesgyökér [cukrászáru];

édesgyökér [édesség]; édességek karácsonyfák díszítéséhez; égetett krém; ehető papír; ehető rizspapír;

élelmiszer-ízesítők, az illóolajok kivételével; élesztő; élesztők, erjesztőanyagok tésztákhoz; esszenciák

élelmiszerekhez, kivéve az étereszenciákat és az esszenciaolajokat; ételízesítő [fűszer]; ételkeményítő; étkezési

papírostyák; fagyasztott joghurtok [fagylaltok, jégkrémek]; fagyasztva szárított ételek, fő összetevőként rizzsel;

fagyasztva szárított ételek, fő összetevőként tésztával; fagylaltok és jégkrémek; fagylaltporok; fahéj [fűszer];

feldolgozott hajdina; feldolgozott magok fűszerezési használatra; feldolgozott quinoa; fondant, tortamáz;

földimogyorós édességek; fűszerek; fűszerek, ízesítők; fűszeres készítmények ételekhez; fűszernövények;

gabonakészítmények; gabonaszeletek; glutén adalékok kulináris célokra; gluténmentes kenyér; glutén [sikér]

étkezési használatra; glükóz étkezési használatra; gofri; gyorsrizs; gyömbér [fűszer]; gyömbérkenyér,

mézeskalács; gyömbérpaszta [ízesítőszer]; gyümölcsös édességek; gyümölcsös sütemények/torták; gyümölcsös

zselés cukor [édességek]; gyümölcsszószok; hajdinaliszt [élelmiszerekhez]; halva [édességféle]; hántolt árpa;

harissa [ízesítő]; hot dogok [szendvicsek]; húslé, mártás, szaft; húsos piték; húspuhító szerek, háztartási

használatra; ízesítők italokhoz [kivéve illóolajok]; ízesítőszerek süteményekhez [kivéve illóolajok]; jeges tea;

jégkása édes vörösbabbal; jégkockák; jégkrém nyalókák, fagylalt nyalókák, pálcikás jégkrémek; jég, természetes

vagy mesterséges; jiaozi (töltött tésztagombócok); kakaó; kakaóalapú italok; kakaóitalok tejjel; kamilla-alapú

italok; kandiscukor; kapribogyók; karamellák [cukorkák]; karamellkrém [karamellizált tejkrém]; kávé; kávé alapú

italok; kávéaromák; kávékapszulák; kávé, pörköletlen; kávé tejjel; kekszek, rágcsálnivalók; kenyér; kenyér

kovász nélkül, macesz; kerti gyógynövények, tartósított [ízesítőszerek]; ketchup [szósz]; kétszersültek;

kimcshi-palacsinta (erjesztett zöldséges palacsinta); kókuszos macaronok; konyhasó; kovász; kötőanyagok

fagylaltokhoz, jégkrémekhez; kötőanyagok kolbászhoz; kristályosított kandiscukor; krumplialapú

lepénykenyerek; kruton (pirított zsemlekocka); kukoricadara; kukorica, darált; kukoricaliszt; kukoricapehely;

kukorica, sült; kurkuma; kuszkusz [búzadara]; laksa; leheletfrissítő mentabonbonok; leheletfrissítő rágógumi;

lenmag étkezési célokra [ízesítés]; lepények; liszt; lisztalapú gombócok; lisztből készült tészták; macaron

[mandulás cukrászsütemény]; magas protein tartalmú gabonaszeletek; majonéz; makaróni; malátacukor, maltóz;

maláta emberi fogyasztásra; mandulás édességek; marcipán; marcipán massza; marinádok [fűszeres pácok];

méhpempő; menta cukrászati használatra; mentolos cukorkák; metélttészta-alapú készételek; metélt tészta, nudli,

galuska; méz; moszat tea; mustár; mustárliszt; müzli; narancsvirágvíz ízesítési célokra; növényi készítmények

pótkávéként való használatra; nugát; nyers tészták; onigiri [rizsgolyók]; palacsinták; pálmacukor; panírkeverékek;

paradicsomszósz; pasztillák, szögletes cukorkák [édességek]; pattogatott kukorica; pelmenyi [orosz, hússal töltött

gombóc]; pesto [szósz]; petits fours [sütemény]; piccalilli (zöldséges, fűszeres szósz); pizza; pótkávé; pralinék;

profiterol; propolisz; pudingok; quiche [tésztában sült sós sodó]; rágógumi; ramen [japán tésztaalapú étel];

ravioli; rizs; rizs alapú rágcsálnivalók; rizspép étkezési célokra; rizspuding; rizs rágcsálnivalók; rizssütemény;

sáfrány [ételízesítő]; sajtburgerek [szendvicsek]; salátaöntetek; snack ételek (gabona alapú -); soba tészta [japán

hajdinametélt, nyers]; só élelmiszerek tartósítására; sonkamáz; sós palacsinták; sós palacsintakeverékek; sörecet;
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spagetti; sűrítőszerek főzéshez; süteményekhez való tészta; süteményporok; süteménytészta; sütőpor; sütőszóda

[szódabikarbóna sütési célokra]; szágó; szegfűbors; szegfűszeg [fűszer]; szendvicsek; szerecsendió;

szezámmagok [fűszerek]; szirupok és melasz; szójabab krém [ételízesítő]; szójaliszt; szójaszósz; szószok

[ízesítőszerek, fűszeres mártások]; szörbetek [fagylaltok]; szusi; tabulé [arab saláta]; taco; tamarind [ízesítő];

tápióka; tápiókaliszt; tavaszi tekercs; tea; tea alapú italok; tea alapú italok tejjel; teahelyettesítőként használt

virágok vagy levelek; teák [nem gyógyászati használatra]; tejszínhabot keményítő termékek; tengeri algába

csavart, előkészített rizs; tengervíz főzéshez; természetes édesítőszerek; tésztában sült pástétom; tésztaöntetek;

tortilla; tükörmáz [tükörglazúr]; udon [japán metélt]; vajas kekszek [petit-beurre]; vanília [ízesítőszer]; vanillin

[vaníliapótló]; vörösáfonya-szósz [ízesítők/fűszerek]; zab alapú ételek; zabdara; zellersó; zsemlék; zsemlemorzsa.

 32    Alkoholmentes almabor; alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes

gyümölcskivonatok; alkoholmentes italok; alkoholmentes koktélok; alkoholmentes teaízű italok; aloe vera italok,

alkoholmentes; árpabor [sör]; ásványvíz [italok]; asztali vizek; citromos sör [shandy]; energiaitalok; gyömbéres

üdítőital; gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; izotóniás italok; kávé ízesítésű üdítőitalok;

készítmények italokhoz; kivonatok alkoholmentes italok készítéséhez, illóolajok formájában; komlókivonatok sör

előállításához; kvasz [alkoholmentes ital]; limonádék; lítiumos vizek; malátacefre; malátasör; méz alapú

alkoholmentes italok; mustok; paradicsomlevek [italok]; pasztillák szénsavas italokhoz; porok szénsavas

italokhoz; proteinnel dúsított sportitalok; rizsalapú italok, melyek nem tejpótlók; smoothie-k [gyümölcs- vagy

zöldségitalok]; söralapú koktélok; sörbetek [italok]; sörcefre; sörök; szárított gyümölcsökből készült

alkoholmentes italok; szasszaparilla [alkoholmentes ital]; szénsavas víz; szódavíz; szódavizek; szójaalapú italok,

nem tejpótlók; szőlőmust; szörpök italokhoz; szörpök limonádékhoz; tejsavó alapú italok; termékek szénsavas

 vizek előállításához; üdítőitalok; vizek [italok]; zöldséglevek [italok].

 33    Alkoholos esszenciák; alkoholos gyümölcskivonatok; alkoholos italok (sörök kivételével); alkoholos

kivonatok; almabor; ánizslikőr, anisette; aperitifek; arak [rizspálinka]; borok; brandy, borpárlat; cukornádalapú

alkoholos italok; curacao; cseresznyepálinka; digesztívek [likőrök és szeszes italok]; égetett szeszesitalok;

gabonaalapú desztillált alkoholos italok; gin; gyomorkeserű [bitter] italok; gyümölcstartalmú alkoholos italok;

kevert alkoholos italok, nem söralapú; koktélok; körtebor; likőrök; lőre, csiger; mentalikőr; mézsör; rizspálinka;

 rum; szaké; szeszes italok; vodka; whisky.

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

frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; adminisztrációs szolgáltatások gyógyászati beutalókkal

kapcsolatban; adminisztratív támogatás pályázati felhívások megválaszolásához; adóbevallás-benyújtási

szolgáltatások; adóbevallások elkészítése; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; állásközvetítő irodák;

árösszehasonlító szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi

célokból; áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciója

sportesemények szponzorálásával; árusító automaták kölcsönzése; árusító standok bérbeadása; árverési

szolgáltatások; átmeneti üzletmenedzsment; bérszámfejtés; beszerzői szolgáltatások [áruk, illetve szolgáltatások

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

promóciós szolgáltatások; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra;

felhasználói vélemények szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; fénymásolási szolgáltatások;

fénymásológépek kölcsönzése; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; gazdasági előrejelzések; gazdasági

versennyel kapcsolatos információszerzési szolgáltatások; gépírási szolgáltatások; gyógyszerészeti,

állatgyógyászati és egészségügyi készítményekhez és gyógyászati eszközökhöz kapcsolódó nagykereskedelmi

szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények, valamint gyógyászati eszközök kis-

és nagykereskedelme; gyorsírási szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése;

hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; időpont-emlékeztető szolgáltatások

[iroda funkciók]; időpont-ütemezési szolgáltatások [iroda funkciók]; import-export ügynökségek; információk

számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; irodagépek

és irodafelszerelés kölcsönzése; irodai berendezések kölcsönzése közösségi munkahelyeken; írott kommunikáció
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és adatok regisztrálása; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információ és

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

közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi lobbizási szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és

megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi vásárok

rendezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; kirakatrendezés; kiskereskedelmi szolgáltatások

művészeti galériák által kínált műtárgyakhoz; kiszervezett vállalatirányítás; kommunikáció átírása [irodai

funkciók]; konzultáció személyzeti kérdésekben; költöztető szolgálat vállalkozások számára; költségelemzés;

közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati szolgáltatások;

közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell közvetítés reklám- vagy

kereskedelmi célból; marketing szoftverkiadás keretében; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati

szolgáltatások; munkaerő-toborzás; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; online hirdetői

tevékenység számítógépes hálózaton; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető csengőhangokhoz; online

kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető digitális zenékhez; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és

előre rögzített zenékhez és filmekhez; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére;

outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; Pay Per Click (PPC) hirdetés; péktermékekkel kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; pénzügyi auditálás; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci

tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése;

reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás;

reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára

vonatkozó tanácsadás; reklámkoncepciók kidolgozása; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása;

reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; repülőgéppel gyakran

közlekedők számára szóló programok igazgatása; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok

irányításában és működtetésében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák

összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés; szakmai önéletrajz írása mások számára; szállodai üzletvezetés;

számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; számlakivonatok összeállítása; számlázás; személyzet kiválasztása

pszichológiai eljárásokkal; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó

előfizetések ügyintézése; telefonközpontok üzemeltetése mások megbízásából; telefonos üzenetközvetítés

[telefonon el nem érhető ügyfeleknek]; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási

műsorok készítése; termékminták, áruminták terjesztése; titkársági szolgáltatások; tördelési szolgáltatások

hirdetési célokból; újság előfizetések ügyintézésével kapcsolatos szolgáltatások; ügyfélprofil meghatározása

kereskedelmi vagy marketing célokra; üzleti értékelések; üzleti hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzleti

információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti

könyvvizsgálat; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók

összehozásával kapcsolatosan; üzleti menedzsment előadóművészek részére; üzleti projektmenedzsment

szolgáltatások építőipari projektekhez; üzleti szerződések tárgyalása másik fél megbízásából; üzleti tájékoztatás,

információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel

kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel sportolók

számára; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; vállalati kommunikációs szolgáltatások; vásárlási

megrendelések ügyintézése; visszatérítési programok üzleti irányítása harmadik felek számára; webindexelés

 kereskedelmi vagy reklám célokra.

 41    Aikido oktatás; akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; állatidomítás,

kiképzés; állatkertek szolgáltatásai; arcfestés; audioberendezések kölcsönzése; bálok szervezése; beltéri

akváriumok kölcsönzése; bentlakásos iskolák; cirkuszok; coaching [tréning]; cosplay szórakoztató rendezvények

szervezése; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; diszkók szolgáltatásai;

divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; dzsúdó [judo] oktatás; egészségklub szolgáltatások [egészség

és fitnesz]; éjszakai klubokban nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; elektronikus kiadványszerkesztés;

elektronikus könyvek és folyóiratok online publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások

bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; felhasználói értékelések szolgáltatása
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szórakoztató vagy kulturális célokra; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális

célokra; fényképészet; filmek feliratozása; filmfelvevő berendezések kölcsönzése; filmforgalmazás; filmgyártás,

kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók; filmszínházi előadások,

filmbemutatók; fitnesz órák vezetése; fizikai erőnléti felmérési szolgáltatások edzési célokra; fordítás és

tolmácsolás; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok készítése; golflétesítmények

üzemeltetése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki szolgáltatások

rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra;

idegenvezetős túrák levezetése; időmérés sporteseményeken; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások;

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

nyújtása; jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás]; jelbeszéd fordítása; kalligráfiai [szépírási] szolgáltatások;

karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; know-how átadása (képzés);

konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könnyűbúvár felszerelések

kölcsönzése; könyvkiadás; könyvtári szolgáltatások; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése;

lemezlovas [DJ] szolgáltatások; levelező tanfolyamok; mentorálás; mikrofilmezés; modellt ülés művészek

számára; mozgókönyvtári szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése; múzeumi szolgáltatások [bemutatók,

kiállítások]; művészeti alkotások bérbeadása; művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató

szolgáltatások; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem letölthető

televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek publikálása;

nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás;

oktatóvizsga drónok vezetésére képesítést szerezni kívánó felhasználók számára; online elektronikus kiadványok

biztosítása, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; óvodák; pályaválasztási tanácsadás; partik

tervezése [szórakoztatás]; rádió- és televíziókölcsönzés; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós

szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; sado oktatás [japán teázási szertartással kapcsolatos oktatás]; sajátos

igényekkel foglalkozó asszisztensek által nyújtott oktatási szolgáltatások; show-műsorok készítése;

show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével;

sportlétesítmények üzemeltetése; sportpályák bérbeadása; sportversenyek rendezése; stadionok bérbeadása;

stúdiószolgáltatások; szabadidős létesítmények üzemeltetése; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos

tájékoztatás; szakmai átképzés; számítógépes hálózatról online biztosított játékszolgáltatások; személyes

oktatófórumok rendezése és levezetése; személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; szemináriumok szervezése

és lebonyolítása; szépségversenyek szervezése; szerencsejátékok; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása;

szimulátorokkal nyújtott képzési szolgáltatások; színházi produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek

kölcsönzése; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve

reklámszövegek]; táboroztatás; televíziós szórakoztatás; teniszpályák kölcsönzése; testnevelés; tolmács

szolgáltatások; tornatanítás; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra; tréningszimulátorok bérbeadása;

vallásoktatás; varieté-előadások bemutatása; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; vezetett

mászótúrák lebonyolítása; vidámparkok; videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése; videorögzítés;

videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; videoszerkesztési szolgáltatások eseményekhez;

világítástechnikusi szolgáltatások eseményekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy televíziós

 stúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.

 ( 111 )  237.641

 ( 151 )  2022.04.14.

 ( 210 )  M 21 03052

 ( 220 )  2021.08.19.

 ( 732 )  Tóthné Gál Márta, Sándorfalva (HU)

 ( 740 )  S. Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 8. szám, 2022.04.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1068



 ( 511 )  21    Kisállatetetők; kefék kedvtelésből tartott állatok, kisállatok ápolására; etetőtálak kedvtelésből tartott állatok

 számára; ketrecek kedvtelésből tartott állatok részére; alomtálcák házi kedvenceknek.

 31    Állati takarmány; állati takarmány készítmények; állati eledel olajos magvakból; alom állatoknak; élő

 állatok; nyúltápok; kisállatok, házi kedvencek.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: állatápolási készítmények, kisállatoknak való vitaminok, étrend-kiegészítők állatok számára,

állatnyíró eszközök, hámok állatoknak, házak és fekhelyek állatoknak, fekhelyek, ágyak házi kedvencek részére,

kisállatetetők, kefék kedvtelésből tartott állatok, kisállatok ápolására, etetőtálak kedvtelésből tartott állatok

számára, ketrecek kedvtelésből tartott állatok részére, alomtálcák házi kedvenceknek, játékok állatok számára,

sportfelszerelések kisállatoknak, állati takarmány, állati takarmány készítmények, állati eledel olajos magvakból,

 alom állatoknak, élő állatok, nyúltápok, kisállatok, házi kedvencek.

  44    Gazdálkodás (állatok).

 ( 111 )  237.642

 ( 151 )  2022.04.14.

 ( 210 )  M 21 03581

 ( 220 )  2021.10.15.

 ( 732 )  SOLO RESTAURANT Kft., Sopron (HU)

 ( 740 )  Dr. Kecskés Katalin, Sopron

  

( 546 )

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

 ( 111 )  237.643

 ( 151 )  2022.04.14.

 ( 210 )  M 21 03060

 ( 220 )  2021.08.19.

 ( 732 )  Hudák Péter, Gödöllő (HU)

 Hudák-Novák Evelin, Gödöllő (HU)

 ( 740 )  S. Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    3D-s matricák, bármely felületre; címkék, matricák; fali matricák; matrica; képek; nyomatok; grafikai

 nyomatok.

 20    Matracok; matracvédők; babapelenkázó matracok; bútorok; bababútorok; ágyfelszerelés babaágyakba [nem

ágynemű]; babapárnák; fali dekorációs dísztáblák [berendezési tárgyak] nem textilanyagból; ágyak, ágyneműk,

 matracok, párnák, díszpárnák; asztalok; székek [ülések].

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: babaápoló termékek (nem gyógyhatású), baba evőeszközök, cumik, cumitartó csipeszek, etetési

segédeszközök és cumik, címkék, matricák, fali matricák, matrica, képek, nyomatok, grafikai nyomatok,

matracok, matracvédők, babapelenkázó matracok, bútorok, bababútorok, ágyfelszerelés babaágyakba [nem

ágynemű], babapárnák, ágyak, ágyneműk, párnák, díszpárnák, matrachuzatok, babatakarók, babahálózsákok,

plédek, textil falidíszek, babakelengye, gyerekcipők, babacipők, ruházati cikkek, férfi, női és gyermek ruházat,

gyerek lábbelik, lábbelik, tapéta, játékok, fürdőszobai játékok, forgók gyerekágyra [játékok], játék

 sportfelszerelések, asztalok, székek [ülések].
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 ( 111 )  237.644

 ( 151 )  2022.04.14.

 ( 210 )  M 21 03397

 ( 220 )  2021.09.28.

 ( 732 )  Dr. Tunyoghy Szabolcs, Pécs (HU)

  
( 546 )

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

kapcsolatos kutatási szolgáltatások; bankügyletekhez kapcsolódó tanácsadói szolgáltatások; bankügyletekkel

kapcsolatos konzultáció; befektetésekkel kapcsolatos pénzügyi tanácsadás; beruházási tanácsadás; értékbecslési

szolgáltatások; hitelhez kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; hitelekkel kapcsolatos szaktanácsadási

szolgáltatások; hiteltanácsadás; lakbér beszedés; bérbeszedés; ingatlanok bérbeadása; ingatlanok bérbeadásával

kapcsolatos ügyintézés; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ingatlanügynökségi szolgáltatások;

ingatlanközvetítés; ingatlanügynöki szolgáltatások, ingatlanközvetítés; ingatlanügynökség; ingatlanügynökségek

szolgáltatásai; ingatlanügynökségek szolgáltatásai üzletek bérlésével és eladásával kapcsolatosan;

ingatlanügynökségek; ingatlanvagyonnal kapcsolatos információnyújtás; ingatlanvásárlással kapcsolatos

finanszírozások ügyintézése; lakások és szállások bérbeadása; lakásügynökségek; lakóingatlanokkal kapcsolatos

ügynökségi szolgáltatások; lakóingatlanokkal kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; tanácsadási

szolgáltatások ingatlanbecsléssel kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások ingatlan-tulajdonjoggal kapcsolatban;

 irodahelyiségek bérbeadása; irodák bérbeadása közösségi munkavégzéshez; ingatlanok kezelése és értékbecslése.

 ( 111 )  237.645

 ( 151 )  2022.04.14.

 ( 210 )  M 21 03583

 ( 220 )  2021.10.16.

 ( 732 )  Tóth Péter, Dunaharaszti (HU)

 ( 541 )  ClassFund

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 111 )  237.646

 ( 151 )  2022.04.14.

 ( 210 )  M 21 03570

 ( 220 )  2021.10.14.

 ( 732 )  Hódmezővásárhelyi Szakképzési Centrum, Hódmezővásárhely (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
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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 )  237.647

 ( 151 )  2022.04.14.

 ( 210 )  M 21 03561

 ( 220 )  2021.10.14.

 ( 732 )  Hajdúdorogi Főegyházmegyei Ifjúsági és Vagyonkezelői Iroda, Debrecen (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Budapest

  

( 546 )

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

szolgáltatások: evőeszközök; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes

kiskereskedelmi szolgáltatások: hűtőmágnesek; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi,

nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: védőálarcok/-maszkok; a következő árukkal

kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: bevásárló szatyor,

táska; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: tollak; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes

kiskereskedelmi szolgáltatások: írószerek; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és

internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: írószertartók; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi,

nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: papír-írószer áruk; a következő árukkal

kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: kulcstartók; a

következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások:

táskák, kézitáskák; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes

kiskereskedelmi szolgáltatások: ernyők, esernyők; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi,

nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: párnák, díszpárnák; a következő árukkal

kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: üvegnyitók,

sörnyitók; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: kerámiadíszek; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes

kiskereskedelmi szolgáltatások: bögrék, korsók; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi,

nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: poharak [ivóedények]; a következő árukkal

kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: kulacsok [üresen]; a

következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások:

csészék; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: férfi, női és gyermek ruházat; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi,

nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: kávé; a következő árukkal kapcsolatos

kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: őrölt kávé; a következő árukkal

kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: szemes kávék; a

következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások:

 teák.

 43    Kávézói szolgáltatások; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; kávéházi szolgáltatás;

 kávéház.

 ( 111 )  237.648

 ( 151 )  2022.04.14.

 ( 210 )  M 21 02998

 ( 220 )  2021.08.11.
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 ( 732 )  Bacsy Gergő Attila egyéni vállalkozó, Eger (HU)

 ( 541 )  Kirándulj Nálunk!

 ( 511 )  9    Applikációs szoftver.

  16    Magazinok, revük [időszaki lapok]; nyomtatott folyóiratok, magazinok.

 ( 111 )  237.649

 ( 151 )  2022.04.14.

 ( 210 )  M 21 03585

 ( 220 )  2021.10.18.

 ( 732 )  Atlas Invest B.V., Aalsmeer (NL)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  BioTechUSA - The Feeling of Success

 ( 511 ) 5    Étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; ásványi élelmiszer-kiegészítők; élesztő tartalmú

étrend-kiegészítők; étrend-kiegészítő enzimek; gyógyszertartó dobozok, hordozható, feltöltve; kazein

étrend-kiegészítők; lecitin étrend-kiegészítők; lenmagolaj étrend-kiegészítők; protein étrend-kiegészítők;

táplálékkiegészítők; vitaminkészítmények; emberi fogyasztásra szánt étrend-kiegészítők, táplálékkiegészítők,

tápanyagadalékok és vitaminkészítmények; proteint tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők,

táplálékkiegészítők; kreatint tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők; karnitint

tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők; vitaminokat tartalmazó

étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők; ásványi anyagokat tartalmazó étrend-kiegészítők,

élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők; kondroitint tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők,

táplálékkiegészítők; glükozamint tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők;

aminosavakat tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők; sportolóknak szánt

élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, étrend-kiegészítők; súlyszabályozó élelmiszer-kiegészítők,

étrend-kiegészítők, táplálékkiegészítők por, kapszula és tabletta formájában; testsúly-kontrollhoz használt

táplálékkiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők por, kapszula és tabletta formájában; izom- és

tömegnövelő táplálékkiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők por, kapszula és tabletta formájában;

aminosavakat tartalmazó étrend- és táplálékkiegészítők; vitamin kiegészítők; vitamin és ásványi anyag

kiegészítők; vitaminok és vitamin-készítmények; vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők; ásványi

táplálék-kiegészítők emberi fogyasztásra; étrend-kiegészítők karnitinből; glükózamin étrend-kiegészítők; kreatin

étrend-kiegészítők; kreatin alapú étrend-kiegészítők; kondroitin étrend-kiegészítők; proteint tartalmazó

étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, nem gyógyászati használatra; kreatint tartalmazó

étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, nem gyógyászati használatra; karnitint tartalmazó

étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, nem gyógyászati használatra; vitaminokat

tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, nem gyógyászati használatra; ásványi

anyagokat tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, nem gyógyászati

használatra; kondroitint tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, nem

gyógyászati használatra; glükózamint tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők,

nem gyógyászati használatra; aminosavakat tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők,

 táplálékkiegészítők, nem gyógyászati használatra; protein csipszek mint étrend-kiegészítők.

 21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; cukorkás dobozok; kézi keverőpalackok

(koktél shaker); koktélkeverők; csészék; ivópalackok sportoláshoz; üvegáru italokhoz; cukortartók; ivópalackok;

tárolók, gyógyszeres dobozok, kapszulák és vitaminok számára (nem gyógyászati célokra); gyógyszeres dobozok

(nem gyógyászati célokra); háztartási használatra szánt személyes adagolók pirulákhoz vagy kapszulákhoz;

adagolókanalak (háztartási vagy konyhai eszköz); hordozható univerzális háztartási tárolóedények; italkeverők;

italkiöntők; italtartók; keverőgépek, nem elektromos, háztartási használatra; kulacsok (üresen); kulacsok, üresen

árusítva; mixerek (nem elektromos); mixerpalackok (üres); műanyag palackok; műanyag tölcsérek; nem

elektromos ételkeverők; nem elektromos ételkeverők, mixerek; palackok; poharak (ivóedények); üresen árusított
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palackok; vizespalackok; kiöntők konyhai használatra; kis kancsók; kulacsok utazóknak; tisztítókefék

 sportfelszerelésekhez.

 25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; nadrágok; alsónadrágok; alsóruházat, fehérneműk; bodyk (alsóruházat);

bőrruházat; magas szárú cipő felsőrészek; lábbelik; cipősarkak; cipő talpbetétek; fém cipőkellékek; kapucnik mint

ruházat; csúszásgátlók lábbelikhez; dzsekik, mint ruházat; testnadrágok; szövetkabátok, felöltők; felsőruházat;

fülvédők (ruházat); fürdőköpenyek, fürdőköntösök; fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdőruhák,

úszódresszek; úszósapkák; fürdőszandálok, fürdőcipők; futballcipők; fűzős bakancsok, csizmák; zoknitartók;

csípőszorítók; harisnyaáruk, kötöttáruk; ingek; rövid ujjú ingek; fűzők (derékig érő); izzadságfelszívó

alsóruházat; izzadságfelszívó harisnyák; hónaljvédők; kabátok, dzsekik; kamáslik (lábszárvédők); cipőorrok;

sapkák; kerékpáros ruházat; készruhák; kesztyűk öltözködési célra; kézelők (ruházat); kezeslábasok; köntösök,

pongyolák; kötöttáruk (ruházat); cipőfelsőrészek; lábszármelegítők; bokacsizmák; magas szárú lábbelik; tűzött

kabátok mint ruhaneműk; pulóverek; mellények; horgászmellények; melltartók; műbőr ruházat; muffok

(ruhaneműk); overallok, munkaruhák; ascot nyakkendők; hosszúnadrágok, nadrágok; nyakkendők; gallérvédők;

wetsuit ruhák vízisíeléshez; övek (ruhadarabok); papucsok; pizsamák; pólók; ruhazsebek; sálak; sapka ellenzők;

sapkák (fejfedők); sárcipők, gumicsizmák; síbakancsok, sícipők; síkesztyűk; skortok (sportszoknyák); spárgatalpú

cipők vagy szandálok; sportcipő; sportcipők, atlétacipők; trikók; strandcipők; strandruházat; svájcisapkák,

barettek; szandálok; sport sild; szoknyák; szőrmebéléses kabátok; talpak lábbelikhez; nadrágleszorítók, pantallók;

harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók; lovaglónadrágok; tornacipők; tornaruházat; egyujjas kesztyűk;

vállkendők, nagykendők; selyemövek, vállszalagok; vízhatlan, vízálló ruházat; zoknik; zuhanyzó sapkák;

férfipólók; nyomtatott pólók; ujjatlan pólók férfiaknak; atlétatrikók férfiaknak; női pólók; atlétatrikók nőknek;

kapucnis felsők; rövidnadrágok, shortok; tornanadrágok; szövet rövidnadrágok férfiaknak; melegítő

rövidnadrágok férfiaknak; szövet rövidnadrágok nőknek; melegítő rövidnadrágok nőknek; melegítőnadrágok

férfiaknak; melegítőnadrágok nőknek; melegítőfelsők férfiaknak; melegítőfelsők nőknek; baseballsapkák;

tavaszi/őszi dzsekik, átmeneti dzsekik férfiaknak; tavaszi/őszi dzsekik, átmeneti dzsekik nőknek; mezek,

sporttrikók, egyberészes fürdőruhák; sportzokni; sportcipők; sportzoknik; sportsapkák; sportruházat;

sportkabátok; sportcsizmák, sportbakancsok; sportnadrágok; sportmellények; sportmelltartók; edzőcipők,

sportcipők; nedvességfelszívó sportingek; ruházat sportoláshoz; fejpántok sportoláshoz; nedvességfelszívó

sportnadrágok; nedvességfelszívó sportmelltartók; dzsekik sportruházatként; sport felsők, topok; rövid ujjú

sportingek; ujjatlan mezek, sportingek; sportruhák és -mezek; magasított talpú sportcipők; sportruházat (kivéve

golfkesztyűk); sportcipőkre való bőrszegek; sport fejfedők (kivéve sisakok); edző rövidnadrágok, sportos

rövidnadrágok; melegítő felsők, sportos pulóverek; sport sapkák és baseballsapkák; baseballsapka; bő szárú

rövidnadrágok; bő szárú szabadidős nadrágok; bokazoknik; boksz-nadrágok; bőrövek; bőrövek (ruházat);

csuklómelegítők; csúszásgátló zoknik; derékfűzők, gyógyfűzők; edző nadrág; edzőcipők; ellenzős sapkák;

fürdőnadrágok, bermudák; fürdőruhák, fürdődresszek; homlokpánt; hosszú ujjú alsóingek; hosszú ujjú pulóverek;

hosszúnadrágok; hőszigetelt ruházat; időjárásálló felsőruházat; időjárásálló ruházat; izzadásgátló zoknik;

izzadságelnyelő fejpántok; izzadságfelfogó fejpántok; izzadságfelszívó zoknik; izzadtság felszívó csuklópántok;

izzadtságszívó alsóneműk; izzasztó nadrágok; kapucnis pulóverek, melegítőfelsők; kapucnis pulóverek; kapucnis

fürdőköpenyek; karmelegítők (ruházat); kendők fejre; kesztyűk; lábszárvédők; melegítőfelsők; melegítőalsók;

melegítő nadrágok, tréningnadrágok; melegítőnadrág; melegítőnadrágok; melegítőnadrágok, melegítőalsók;

melegítőnadrágok (ruházat); mezek; műbőr övek; ökölvívócipők; pamut rövidnadrágok; pufi kabátok, dzsekik;

pulóverek, mezek; rövidnadrágok, sortok; rövidnadrágok; rövid ujjú pólók; ruházati cikkek; sportzakók; steppelt

mellények; szabadidő együttesek (ruházat); szabadidő lábbelik; szabadidő ruházat; szabadidőcipők;

szabadidőfelsők, melegítőfelsők; szabadidős nadrágok; szabadidős ruházat; térdmelegítők (ruházat); thermo

alsóruházat; tornacipők, edzőtermi cipők; tornaruhák; tréningalsók; tréningruha felsők, melegítő felsők; ujjatlan

 kesztyűk; ujjatlan pólók, trikók; ujjatlan trikók.

 28    Torna- és sporttermékek; testedző berendezések; ökölvívó kesztyűk, bokszkesztyűk (boxkesztyűk); súlyzók;

mellkas expanderek (edzőeszközök); fitnesz gépek; védőpárnázatok, védőtömések (sportruházat részei);

bokszzsákok (boxzsákok); álló edzőkerékpárok, szobabiciklik; súlyemelőövek (sportcikkek); edzőkesztyűk; derék
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stabilizáló övek sportolási célra; sporttevékenységekhez kialakított karkötők; hevederek, gurtnik sportolási célra;

kötések sportolási célra; edzőkesztyűk sportolási célra; sportcikkek hordozására kialakított táskák; sportcikkek

hordozására alkalmas táskák; sportcikkek; sportjátékok; sportfelszerelés; ökölvédők (sportcikkek); lábsúlyok

(sportcikkek); alkarvédők (sportcikkek); könyökvédők (sportcikkek); térdvédők (sportcikkek); sípcsontvédők

(sportcikkek); védőpárnázat sportoláshoz; sípcsontvédők sportcélokra; padok sportoláshoz; kézvédők

sportoláshoz; arcmaszkok sportoláshoz; mellkasvédők sportoláshoz; vállpárnák sportoláshoz; testvédők

sportoláshoz; tenyérvédők sportoláshoz; hasvédők sportoláshoz; derékvédők sportoláshoz; kézfejvédők

sportoláshoz; lágyékvédők sportoláshoz; markolatok sportcikkekhez; játék sportfelszerelések; karvédők

(sportfelszerelések); sportban használatos védőpárnák; lábfejvédők sportcélú használatra; sportcikkek és

felszerelések; súlyemelő övek (sportcikkek); sportoláshoz használt térdvédők; sportoláshoz kialakított lábvédők;

edző felszerelések sportoláshoz; sportoláshoz használt torokvédők; sporttevékenységekhez kialakított karvédők;

kézkötések sportban való használatra; váll- és könyökvédők, rögzítők (sporttermékek); kifejezetten sportoláshoz

való használatra gyártott kesztyűk; rázkódáscsillapító párnák, betétek sérülések ellen (sportcikkek); sportoláshoz

 való kréta a jobb fogás érdekében.

 29    Mogyoróvaj; halból készített élelmiszertermékek; csokoládés mogyoróvaj; leveskészítmények; levesek;

proteint tartalmazó tejalapú italok; kreatint, tartalmazó tejalapú italok; karnitint tartalmazó tejalapú italok;

aminosavakat tartalmazó tejalapú italok; proteint tartalmazó, állati eredetű, dúsított, feldolgozott élelmiszerek;

kreatint tartalmazó, állati eredetű, dúsított, feldolgozott élelmiszerek; karnitint tartalmazó, állati eredetű, dúsított,

feldolgozott élelmiszerek; vitaminokat tartalmazó, állati eredetű, dúsított, feldolgozott élelmiszerek; ásványi

anyagokat tartalmazó, állati eredetű, dúsított, feldolgozott élelmiszerek; kondroitint tartalmazó, állati eredetű,

dúsított, feldolgozott élelmiszerek; glűkózamint tartalmazó, állati eredetű, dúsított, feldolgozott élelmiszerek;

aminosavakat tartalmazó, állati eredetű, dúsított, feldolgozott élelmiszerek; súlyszabályozó, állati eredetű

élelmiszer-készítmények por, kapszula és tabletta formájában, nem gyógyászati használatra; testsúly-kontrollhoz

használt, állati eredetű élelmiszer-készítmények por, kapszula és tabletta formájában, nem gyógyászati

használatra; izom- és tömegnövelő, állati eredetű élelmiszer-készítmények por, kapszula és tabletta formájában,

 nem gyógyászati használatra; tejturmix alapok.

 32    Alkoholmentes italok; izotóniás italok; smoothie-k (gyümölcs- vagy zöldségitalok); proteint tartalmazó

alkoholmentes italok; kreatint tartalmazó alkoholmentes italok; aminosavakat tartalmazó alkoholmentes italok;

karnitint tartalmazó alkoholmentes italok; vitamintartalmú italok; proteinnel dúsított sportitalok; fehérjealapú,

alkoholmentes italok; energiaitalok; koffeintartalmú energiaitalok; energiaitalok (nem gyógyászati használatra);

azonnal fogyasztható alkoholmentes italtermékek; izotóniás italok (nem gyógyászati használatra); sportitalok;

 elektrolitokat tartalmazó sportitalok.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; árubemutatás; áruk

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; termékminták, áruminták terjesztése; ellátási

szolgáltatások külső felek részére (termékek és szolgáltatások beszerzése más szervezetek számára);

divatbemutatók szervezése promóciós célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; reklámlevél szolgáltatás;

hirdetési felület kölcsönzése; hirdetési rovatok készítése; honlapforgalom optimalizálása; import-export

ügynökségek; kereskedelmi információk és tanácsadás a vásárlók számára (vásárlói tanácsadó üzlet);

kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások;

kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; keresőoptimalizálás; kommunikáció átírása (irodai funkciók);

közönségszolgálati szolgáltatások; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; marketingszolgáltatások; áruk és

szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; alvállalkozói szolgáltatások (kereskedelmi

támogatás); költségelemzés; Pay Per Click (PPC) hirdetés; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag

frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták)

terjesztése; reklámterjesztés; reklámfilmek készítése; reklámszövegek publikálása; reklámszövegek írása;

reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok

irányításában és működtetésében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák

összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés; üzletviteli konzultációs szolgáltatások; számlakivonatok
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összeállítása; számlázás; szponzorok felkutatása; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; tördelési

szolgáltatások hirdetési célokból; üzleti információk; üzletvitel sportolók számára; vásárlási megrendelések

ügyintézése; online reklám- és marketingszolgáltatások; online rendelési szolgáltatások; sportfelszerelésekkel,

sporteszközökkel, sportkiegészítőkkel, sportruházattal és ruházattal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;

sportfelszerelésekkel, sporteszközökkel, sportkiegészítőkkel, sportruházattal és ruházattal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások; sportfelszerelésekkel, sporteszközökkel, sportkiegészítőkkel, sportruházattal és

ruházattal kapcsolatos online kereskedelmi szolgáltatások; étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők,

táplálékkiegészítők, vitaminok, élelmiszerek és italok kiskereskedelme; étrend-kiegészítők,

élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, vitaminok, élelmiszerek és italok nagykereskedelme;

étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, vitaminok, élelmiszerek és italok online

kereskedelme; étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, vitaminok, élelmiszerek és italok

reklámozása; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás emberi

fogyasztásra szánt étrend-kiegészítők, emberi fogyasztásra szánt élelmiszer-kiegészítők, tápértékkel rendelkező

adalékanyagok és vitaminkészítmények termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online

kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás proteint tartalmazó étrend-kiegészítők, proteint tartalmazó

élelmiszer-kiegészítők, proteint tartalmazó táplálékkiegészítők termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-,

nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás kreatint tartalmazó étrend-kiegészítők,

kreatint tartalmazó élelmiszer-kiegészítők, kreatint tartalmazó táplálékkiegészítők termékekre vonatkozóan;

kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás karnitint tartalmazó

étrend-kiegészítők, karnitint tartalmazó élelmiszer-kiegészítők, karnitint tartalmazó táplálékkiegészítők

termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás

vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők, vitaminokat tartalmazó élelmiszer-kiegészítők, vitaminokat tartalmazó

táplálékkiegészítők termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi

szolgáltatások és reklámozás ásványi anyagokat tartalmazó étrend-kiegészítők, ásványi anyagokat tartalmazó

élelmiszer-kiegészítők, ásványi anyagokat tartalmazó táplálékkiegészítők termékekre vonatkozóan;

kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás kondroitint tartalmazó

étrend-kiegészítők, kondroitint tartalmazó élelmiszer-kiegészítők, kondroitint tartalmazó táplálékkiegészítők

termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás

glükózamint tartalmazó étrend-kiegészítők, glükózamint tartalmazó élelmiszer-kiegészítők, glükózamint

tartalmazó táplálékkiegészítők termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online

kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás aminosavakat tartalmazó étrend-kiegészítők, aminosavakat tartalmazó

élelmiszer-kiegészítők, aminosavakat tartalmazó táplálékkiegészítők termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-,

nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás sportolóknak szánt élelmiszer-kiegészítők,

sportolóknak szánt táplálékkiegészítők, sportolóknak szánt étrend-kiegészítők termékekre vonatkozóan;

kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás proteint tartalmazó

(dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó élelmiszer-kiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában,

proteint tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó étrend-kiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta

formájában, proteint tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó táplálékkiegészítők por vagy kapszula

vagy tabletta formájában termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi

szolgáltatások és reklámozás kreatint tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó élelmiszer-kiegészítők

por vagy kapszula vagy tabletta formájában, kreatint tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó

étrend-kiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában, kreatint tartalmazó (dúsított élelmiszerek)

súlyszabályozó táplálékkiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában termékekre vonatkozóan;

kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás karnitint tartalmazó

(dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó élelmiszer-kiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában,

karnitint tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó étrend-kiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta

formájában, karnitint tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó táplálékkiegészítők por vagy kapszula

vagy tabletta formájában termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi
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szolgáltatások és reklámozás vitaminokat tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó

élelmiszer-kiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában, vitaminokat tartalmazó (dúsított élelmiszerek)

súlyszabályozó étrend-kiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában, vitaminokat tartalmazó (dúsított

élelmiszerek) súlyszabályozó táplálékkiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában termékekre

vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás ásványi

anyagokat tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó élelmiszer-kiegészítők por vagy kapszula vagy

tabletta formájában, ásványi anyagokat tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó étrend-kiegészítők por

vagy kapszula vagy tabletta formájában, ásványi anyagokat tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó

táplálékkiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-,

nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás kondroitint tartalmazó (dúsított

élelmiszerek) súlyszabályozó élelmiszer-kiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában, kondroitint

tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó étrend-kiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában,

kondroitint tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó táplálékkiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta

formájában termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és

reklámozás glükózamint tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó élelmiszer-kiegészítők por vagy

kapszula vagy tabletta formájában, glükózamint tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó

étrend-kiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában, glükózamint tartalmazó (dúsított élelmiszerek)

súlyszabályozó táplálékkiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában termékekre vonatkozóan;

kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás aminosavakat tartalmazó

(dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó élelmiszer-kiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában,

aminosavakat tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó étrend-kiegészítők por vagy kapszula vagy

tabletta formájában, aminosavakat tartalmazó (dúsított élelmiszerek) súlyszabályozó táplálékkiegészítők por vagy

kapszula vagy tabletta formájában termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online

kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás testsúly-kontrollhoz használt táplálékkiegészítők por vagy kapszula

vagy tabletta formájában, testsúly-kontrollhoz használt élelmiszer-kiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta

formájában, testsúly-kontrollhoz használt étrend-kiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában

termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás

izom és tömegnövelő táplálékkiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában, izom- és

tömegnövelő-élelmiszer-kiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában, izom- és tömegnövelő

étrend-kiegészítők por vagy kapszula vagy tabletta formájában termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-,

nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás protein alapú étrend-kiegészítők,

vitaminalapú kiegészítők, ásványi anyag alapú kiegészítők, karnitin alapú étrend-kiegészítők, glükóz alapú

étrend-kiegészítők, glükózamin alapú étrend-kiegészítők, kondroitin készítmények, kondroitin alapú

étrend-kiegészítők, kreatin alapú étrend-kiegészítők termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-,

nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás vitaminok és vitaminkészítmények,

vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők, vitaminkészítmények élelmiszer-kiegészítők formájában, ásványi

étrend-kiegészítők emberi fogyasztásra, ásványi élelmiszer-kiegészítők, aminosavakból álló

élelmiszer-kiegészítők termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi

szolgáltatások és reklámozás sportolóknak szánt protein, sportolóknak szánt kreatin alapú élelmiszerek (nem

gyógyászati használatra), sportolóknak szánt karnitin alapú élelmiszerek (nem gyógyászati használatra),

sportolóknak szánt vitamin alapú élelmiszerek (nem gyógyászati használatra) termékekre vonatkozóan;

kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás sportolóknak szánt

ásványi anyag alapú élelmiszerek (nem gyógyászati használatra), sportolóknak szánt kondroitin alapú

élelmiszerek (nem gyógyászati használatra), sportolóknak szánt glükózamin alapú élelmiszerek (nem gyógyászati

használatra), sportolóknak szánt aminosav alapú élelmiszerek (nem gyógyászati használatra) termékekre

vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás

élelmiszerek melyek proteint tartalmaznak, élelmiszerek melyek kreatint tartalmaznak, élelmiszerek melyek

karnitint tartalmaznak, élelmiszerek melyek vitaminokat tartalmaznak, élelmiszerek melyek ásványi anyagokat
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tartalmaznak, élelmiszerek melyek kondroitint tartalmaznak, élelmiszerek melyek glükózamint tartalmaznak,

élelmiszerek melyek aminosavakat tartalmaznak termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-,

online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás protein alapú élelmiszerek, kreatin alapú élelmiszerek, karnitin

alapú élelmiszerek, vitamin alapú élelmiszerek, ásványi anyag alapú élelmiszerek, aminosav alapú élelmiszerek,

glükózamin alapú élelmiszerek, kondroitin alapú élelmiszerek termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-,

nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás proteint tartalmazó dúsított élelmiszerek,

kreatint tartalmazó dúsított élelmiszerek, karnitint tartalmazó dúsított élelmiszerek, vitaminokat tartalmazó

dúsított élelmiszerek, ásványi anyagokat tartalmazó dúsított élelmiszerek, kondroitint tartalmazó dúsított

élelmiszerek, glükózamint tartalmazó dúsított élelmiszerek, aminosavakat tartalmazó dúsított élelmiszerek

termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás

proteint tartalmazóétrend-kiegészítők, kreatint tartalmazó étrend-kiegészítők, karnitint tartalmazó

étrend-kiegészítők, vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők, ásványi anyagokat tartalmazó étrend-kiegészítők,

kondroitint tartalmazó étrend-kiegészítők, glükózamint tartalmazó étrend-kiegészítők, aminosavakat tartalmazó

étrend-kiegészítők termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi

szolgáltatások és reklámozás élelmiszer-kiegészítők nem gyógyászati használatra, táplálékkiegészítők nem

gyógyászati használatra termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi

szolgáltatások és reklámozás súlyszabályozó élelmiszer-készítmények por vagy kapszula vagy tabletta

formájában (nem gyógyászati használatra), testsúly-kontrollhoz használt élelmiszer-készítmények por vagy

kapszula vagy tabletta formájában (nem gyógyászati használatra), izom- és tömegnövelő élelmiszer-készítmények

por vagy kapszula vagy tablettaformájában (nem gyógyászati használatra) termékekre vonatkozóan;

kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás tej és tejtermékek,

tejsavó, proteines tej, szójalecitin étkezési célokra, lenmagolaj étkezési célokra, proteinalapú élelmiszerek,

proteint tartalmazó tejalapú italok, proteincsipszek, kreatint tartalmazó tejalapú italok, karnitint tartalmazó

tejalapú italok, aminosavakat tartalmazó tejalapú italok, szénhidrát alapú élelmiszerek termékekre vonatkozóan;

kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás proteint tartalmazó

italok, kreatint tartalmazó italok, aminosavakat tartalmazó italok, karnitint tartalmazó italok, vitaminokat

tartalmazó italok, proteinnel dúsított sportitalok, proteinalapú italok, energiaitalok, koffeint tartalmazó

energiaitalok, energiaitalok (nem gyógyászati használatra) termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-,

nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás azonnal fogyasztható alkoholmentes

italtermékek, izotóniás italok, izotóniás alkoholmentes italok, izotóniás italok (nem gyógyászati használatra)

termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás

edények és tartályok háztartási és konyhai célokra, cukorkás dobozok, kézi keverőpalackok (koktél shaker),

koktélkeverők, csészék, ivópalackok sportoláshoz, üvegáru italokhoz, cukortartók, ivópalackok termékekre

vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás tárolók és

gyógyszeres dobozok kapszulák és vitaminok számára (nem gyógyászati célokra), gyógyszeres dobozok (nem

gyógyászati célokra), háztartási használatra szánt személyes adagolók pirulákhoz vagy kapszulákhoz,

adagolókanalak (háztartási vagy konyhai eszköz), hordozható univerzális háztartási tárolóedények, italkeverők,

italkiöntők, italtartók, keverőgépek (nem elektromos) háztartási használatra termékekre vonatkozóan;

kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás kulacsok (üresen),

kulacsok üresen árusítva, mixerek (nem elektromos), mixerpalackok (üres), műanyag palackok, műanyag

tölcsérek, nem elektromos ételkeverők, nem elektromos ételkeverők (mixerek), palackok, poharak (ivóedények),

üresen árusított palackok, vizespalackok termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online

kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás ruházati cikkek, cipők, kalapáruk, mezek, sporttrikók, egyberészes

fürdőruhák, sportcipő, sportzokni, sportcipők, sportsapkák, sportruházat, sportkabátok, sportcsizmák,

sportbakancsok, sportnadrágok, sportmellények, sportmelltartók, atlétacipők, edzőcipők, sportcipők,

nedvességfelszívó sportingek, ruházat sportoláshoz, fejpántok sportoláshoz, nedvességfelszívó sportnadrágok

termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás

skortok (sport szoknyák), nedvességfelszívó sportmelltartók, dzsekik sportruházatként, sport felsők (topok), rövid
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ujjú sportingek, ujjatlan mezek, sportingek, sportruhák és -mezek, magasított talpú sportcipők, sportruházat

(kivéve golfkesztyűk), sportcipőkre való bőrszegek, sport fejfedők (kivéve sisakok), edző rövidnadrágok, sportos

rövidnadrágok, melegítő felsők, sportos pulóverek termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-,

nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás sport sapkák és baseball sapkák, baseball

sapka, bő szárú rövidnadrágok, bő szárú szabadidős nadrágok, boksz-nadrágok, bőrövek, bőrövek (ruházat),

csuklómelegítők, csúszásgátlók lábbelikhez, derékfűzők, gyógyfűzők, edző nadrág, edzőcipők, ellenzős sapkák,

fürdőnadrágok (bermudák), fürdőpapucsok, fürdőnadrágok (úszónadrágok), fürdőruhák (fürdődresszek),

fürdőköpenyek, fürdőköntösök, termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online

kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás fürdőruhák (úszódresszek), homlokpánt, hosszú ujjú alsóingek, hosszú

ujjú pulóverek, hosszúnadrágok, hőszigetelt ruházat, időjárásálló felsőruházat, időjárásálló ruházat, izzadásgátló

zoknik, izzadságelnyelő fejpántok, izzadságfelfogó fejpántok, izzadságfelszívó alsóruházat, izzadságfelszívó

harisnyák, izzadságfelszívó zoknik, izzadtság felszívó csuklópántok, nyomtatott pólók, pamut rövidnadrágok

termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás

izzasztó nadrágok, kapucnis felsők, kapucnis pulóverek (melegítőfelsők), kapucnis pulóverek, kapucnis

fürdőköpenyek, karmelegítők (ruházat), kendők fejre, kesztyűk, lábbelik, lábszárvédők, lábszármelegítők, magas

szárú lábbelik, melegítőfelsők, melegítőalsók, melegítő nadrágok, tréning nadrágok, melegítőfelsők,

melegítőnadrág, melegítőnadrágok (ruházat), mezek, műbőr övek, ökölvívócipők termékekre vonatkozóan;

kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás papucsok, pólók, pufi

kabátok (dzsekik), pulóverek, pulóverek (mezek), rövidnadrágok (shortok), rövidnadrágok (sortok),

rövidnadrágok, rövid ujjú pólók, sapkák, sportzakók, steppelt mellények, szabadidő együttesek (ruházat),

szabadidő lábbelik, szabadidő ruházat, szabadidőcipők, szabadidőfelsők (melegítőfelsők), szabadidős nadrágok,

szabadidős ruházat, térdmelegítők (ruházat), thermo alsóruházat termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-,

nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás tornacipők (edzőtermi cipők), tornacipők,

tornanadrágok, tornaruhák, tornaruházat, tréningalsók, tréningruha felsők (melegítőfelsők), trikók, ujjatlan

kesztyűk, ujjatlan pólók, (trikók), ujjatlan trikók, zoknik, torna- és sporttermékek, testedző berendezések,

ökölvívó kesztyűk (boxkesztyűk), bokazoknik, csúszásgátló zoknik, izzadtságszívó alsóneműk termékekre

vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás súlyzók,

mellkas expanderek (edzőeszközök), fitnesz gépek, védőpárnázatok, védőtömések (sportruházat részei),

bokszzsákok (boxzsákok), álló edzőkerékpárok (szobabiciklik), súlyemelő övek (sportcikkek), edzőkesztyűk,

derék stabilizáló övek sportolási célra, sporttevékenységekhez kialakított karkötők, hevederek, gurtnik sportolási

célra, kötések sportolási célra, edzőkesztyűk sportolási célra termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-,

nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás sportcikkek hordozására kialakított táskák,

sportcikkek hordozására alkalmas táskák, sportcikkek, sportjátékok, sportfelszerelés, ökölvédők (sportcikkek),

lábsúlyok (sportcikkek), alkarvédők (sportcikkek), könyökvédők (sportcikkek), térdvédők (sportcikkek)

termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás

mellkasvédők sportoláshoz, vállpárnák sportoláshoz, testvédők sportoláshoz, tenyérvédők sportoláshoz, hasvédők

sportoláshoz, derékvédők sportoláshoz, kézfejvédők sportoláshoz, lágyékvédők sportoláshoz, markolatok

sportcikkekhez, játék sportfelszerelések, sípcsontvédők (sportcikkek), védőpárnázat sportoláshoz, sípcsontvédők

sportcélokra, padok sportoláshoz, kézvédők sportoláshoz termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-,

nagykereskedelmi-, online kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás karvédők (sportfelszerelések), sportban

használatos védőpárnák, lábfejvédők sportcélú használatra, sportcikkek és felszerelések, súlyemelő övek

(sportcikkek) sportoláshoz használt térdvédők, sportoláshoz kialakított lábvédők, edző felszerelések sportoláshoz,

arcmaszkok sportoláshoz termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online kereskedelmi

szolgáltatások és reklámozás sportoláshoz használt torokvédők, sporttevékenységekhez kialakított karvédők,

kézkötések sportban való használatra termékekre vonatkozóan; kiskereskedelmi-, nagykereskedelmi-, online

kereskedelmi szolgáltatások és reklámozás váll- és könyökvédők és rögzítők (sporttermékek), kifejezetten

sportoláshoz való használatra gyártott kesztyűk, rázkódáscsillapító párnák és betétek sérülések ellen

 (sportcikkek), sportoláshoz való kréta a jobb fogás érdekében termékekre vonatkozóan.
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 ( 111 )  237.650

 ( 151 )  2022.04.21.

 ( 210 )  M 21 03227

 ( 220 )  2021.09.08.

 ( 732 )  Decho Ingatlankezelő Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Horváth Ádám Gergely, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 7    Elektromos cipőfényezők; elektromos csavarhúzók; elektromos gyümölcsprések háztartási használatra;

elektromos habverők háztartási célokra; elektromos kézifúrók; elektromos konzervnyitók; fűnyírók;

galvanotechnikai gépek; gyomlálógépek; hulladékaprító gépek; kerékpár dinamók; kerékpár összeszerelő gépek;

mángorlógépek; mosógépek; porlasztók; porszívók; szecskavágó kések; szegecselőgépek; szegőgépek; erőgépek;

motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erőátviteli elemek (a szárazföldi

járművek céljára készültek kivételével); mezőgazdasági szerszámok, kézi szerszámok kivételével; keltetőgépek;

 árusító automaták.

8    Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; oldalfegyverek, lőfegyverek kivételével;

 borotvák.

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

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

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

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

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

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

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

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

 légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.

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

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

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

 21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; főzőedények és étkészletek, kanalak, kések és

villák kivételével; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok;

takarítóeszközök; megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg, kivéve az építéshez használt üvegeket; üveg-,

 porcelán- és fajanszáruk.

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 26    Zsinórok, fonatok és hímzések, valamint rövidáru szalagok és masnik; gombok, ruhakapcsok és fűzőlyukak,

 gombostűk és tűk; művirágok; hajdíszek; póthajak.

 27    Szőnyegek, lábtörlők (szalmából), gyékények és nádfonatok, linóleum és más padlóburkolatok; falikárpitok,

 nem textilből.

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

 ( 111 )  237.651

 ( 151 )  2022.04.14.

 ( 210 )  M 21 02992

 ( 220 )  2021.08.11.

 ( 732 )  Kiss Dóra, Budapest (HU)

 Németh-Szántó Martina Judit, Érd (HU)
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 ( 541 )  AirBoogie

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

 ( 111 )  237.654

 ( 151 )  2022.04.22.

 ( 210 )  M 21 02158

 ( 220 )  2021.05.28.

 ( 732 )  ST. NICOLAUS a.s., Liptovský Mikuláš (SK)

 ( 300 )  POZ 1216-2021 2021.04.28. SK

 ( 740 )  Dr. Melicher Csilla, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Rum.

A rovat 82 darab közlést tartalmaz. 
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Megszüntetett lajstromozási eljárások

Védjegybejelentés visszavonása

 ( 210 ) M 20 02083

 ( 220 ) 2020.07.20.

 ( 731 )  Spitzer Joszef, Biatorbágy (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   39    Étel házhozszállítás.

 43    Vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; vendéglátás; vendéglátás szervezése születésnapi bulik számára;

 vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás].

 ( 210 ) M 21 02604

 ( 220 ) 2021.06.29.

 ( 731 )  Szilker Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) MASTERCRYSTAL

 ( 511 ) 1    Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; ipari rendeltetésű

 ragasztóanyagok; gittek és egyéb töltőpépek.

A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegyoltalom megszűnése

Védjegyoltalom megszűnése megújítás nélküli lejárat miatt

 ( 111 ) 114.519

 ( 180 ) 2022.03.29.

 ( 111 ) 115.388

 ( 180 ) 2022.03.10.

 ( 111 ) 123.371

 ( 180 ) 2022.03.01.

 ( 111 ) 123.377

 ( 180 ) 2022.03.05.

 ( 111 ) 123.380

 ( 180 ) 2022.03.11.

 ( 111 ) 123.410

 ( 180 ) 2022.03.22.

 ( 111 ) 134.778

 ( 180 ) 2022.03.03.

 ( 111 ) 134.783

 ( 180 ) 2022.03.04.

 ( 111 ) 134.784

 ( 180 ) 2022.03.04.

 ( 111 ) 134.824

 ( 180 ) 2022.03.19.

 ( 111 ) 134.831

 ( 180 ) 2022.03.20.

 ( 111 ) 134.839

 ( 180 ) 2022.03.24.

 ( 111 ) 134.850

 ( 180 ) 2022.03.27.

 ( 111 ) 134.853

 ( 180 ) 2022.03.27.

 ( 111 ) 135.277

 ( 180 ) 2022.03.18.

 ( 111 ) 135.278

 ( 180 ) 2022.03.18.
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 ( 111 ) 135.283

 ( 180 ) 2022.03.20.

 ( 111 ) 135.288

 ( 180 ) 2022.03.24.

 ( 111 ) 135.295

 ( 180 ) 2022.03.25.

 ( 111 ) 135.296

 ( 180 ) 2022.03.25.

 ( 111 ) 135.298

 ( 180 ) 2022.03.25.

 ( 111 ) 135.300

 ( 180 ) 2022.03.25.

 ( 111 ) 135.326

 ( 180 ) 2022.03.31.

 ( 111 ) 135.328

 ( 180 ) 2022.03.31.

 ( 111 ) 135.707

 ( 180 ) 2022.03.13.

 ( 111 ) 135.713

 ( 180 ) 2022.03.13.

 ( 111 ) 135.797

 ( 180 ) 2022.03.11.

 ( 111 ) 135.799

 ( 180 ) 2022.03.11.

 ( 111 ) 135.803

 ( 180 ) 2022.03.11.

 ( 111 ) 135.806

 ( 180 ) 2022.03.12.

 ( 111 ) 135.829

 ( 180 ) 2022.03.18.

 ( 111 ) 138.028

 ( 180 ) 2022.03.10.

 ( 111 ) 138.607

 ( 180 ) 2022.03.16.
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 ( 111 ) 139.177

 ( 180 ) 2022.03.27.

 ( 111 ) 171.010

 ( 180 ) 2022.03.06.

 ( 111 ) 172.111

 ( 180 ) 2022.03.21.

 ( 111 ) 172.298

 ( 180 ) 2022.03.19.

 ( 111 ) 172.323

 ( 180 ) 2022.03.19.

 ( 111 ) 172.637

 ( 180 ) 2022.03.12.

 ( 111 ) 172.647

 ( 180 ) 2022.03.29.

 ( 111 ) 172.697

 ( 180 ) 2022.03.19.

 ( 111 ) 172.832

 ( 180 ) 2022.03.01.

 ( 111 ) 173.678

 ( 180 ) 2022.03.04.

 ( 111 ) 173.749

 ( 180 ) 2022.03.21.

 ( 111 ) 173.983

 ( 180 ) 2022.03.21.

 ( 111 ) 174.037

 ( 180 ) 2022.03.04.

A rovat 46 darab közlést tartalmaz.

Védjegyoltalom megszűnése használat hiánya miatt

 ( 111 ) 202.847

 ( 732 ) Iron & Smith Vagyonkezelő Kft., Szada (HU)

 ( 740 ) Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

A rovat 1 darab közlést tartalmaz.

Védjegyoltalom törlése

 ( 111 ) 223.936
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 ( 732 ) Hedon Kézműves Sörfőzde Korlátolt Felelősségű Társaság, Dunakeszi (HU)

 ( 111 ) 231.962

 ( 732 ) Nagyhegyesi TAKARMÁNY Kft., Nagyhegyes (HU)

 ( 740 ) Dr. Tálosi Adrienn, Budapest

A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegyoltalom részleges megszűnése

Védjegyoltalom részleges megszűnésének megállapítása és megújítása

 ( 111 ) 207.843

 ( 732 ) Molnár Enikő, Budapest (HU)

 ( 156 ) 2022.04.11.

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegyoltalom megújítása

 ( 111 )  114.757

 ( 732 )  Diageo Brands B.V., Amsterdam (NL)

 ( 111 )  114.892

 ( 732 )  Ajinomoto Co., Inc., Tokyo (JP)

 ( 111 )  114.893

 ( 732 )  Ajinomoto Co., Inc., Tokyo (JP)

 ( 111 )  115.176

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  115.520

 ( 732 )  Philip Morris Brands Sárl, Neuchatel (CH)

 ( 111 )  115.521

 ( 732 )  SpePharm IP, BV, Amsterdam (NL)

 ( 111 )  115.553

 ( 732 )  Seiko Epson Kabushiki Kaisha (also trading as Seiko Epson Corporation), Tokyo (JP)

 ( 111 )  115.603

 ( 732 )  Herendi Porcelánmanufaktúra Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Herend (HU)

 ( 111 )  115.604

 ( 732 )  Herendi Porcelánmanufaktúra Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Herend (HU)

 ( 111 )  116.131

 ( 732 )  Cameron International Corporation, Houston, Texas (US)

 ( 111 )  123.417

 ( 732 )  Sheraton International IP, LLC, Delaware államban bejegyzett cég, Connecticut (US)

 ( 111 )  123.455

 ( 732 )  Merck Sharp & Dohme Corp., New Jersey (US)

 ( 111 )  132.092

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  135.479

 ( 732 )  NORTEK GLOBAL HVAC (UK) LIMITED, London EC4A 1BD (GB)

 ( 111 )  135.572

 ( 732 )  PIKOPACK Zrt., Füzesabony (HU)

 ( 111 )  135.729

 ( 732 )  Elbex Video Kabushiki Kaisha, Yokohama-shi, Kanagawa-ken (JP)

 ( 111 )  135.757
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 ( 732 ) Diageo North America, Inc. (Connecticut állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York 10007

 (US)

 ( 111 )  135.771

 ( 732 )  Saint-Gobain ADFORS Canada,Ltd., Grand Island,New York (US)

 ( 111 )  136.116

 ( 732 )  Reckitt & Colman (Overseas) Hygiene Home Limited, Slough, Berkshire (GB)

 ( 111 )  136.360

 ( 732 )  Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  136.413

 ( 732 )  MITSUBISHI PENCIL COMPANY, LIMITED, Tokyo (JP)

 ( 111 )  136.835

 ( 732 )  Ferring B.V., Hoofddorp (NL)

 ( 111 )  136.836

 ( 732 )  Ferring B.V., Hoofddorp (NL)

 ( 111 )  136.890

 ( 732 )  World Trade Centers Association Inc., New York,New York (US)

 ( 111 )  136.910

 ( 732 )  Johnson & Johnson, New Brunswick, New Jersey (US)

 ( 111 )  137.122

 ( 732 )  BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC., Wilmington, DE (US)

 ( 111 )  137.129

 ( 732 )  Johnson & Johnson, New Brunswick, New Jersey (US)

 ( 111 )  138.338

 ( 732 )  Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  139.114

 ( 732 )  World Trade Centers Association Inc., New York,New York (US)

 ( 111 )  139.286

 ( 732 )  JOHNSON & JOHNSON CONSUMER FRANCE SAS, Issy Les Moulineaux (FR)

 ( 111 )  173.809

 ( 732 )  Z & U Spirituosen Marketing GmbH, Vienna (AT)

 ( 111 )  173.813

 ( 732 )  Z & U Spirituosen Marketing GmbH, Vienna (AT)

 ( 111 )  173.814

 ( 732 )  Z&U Spirituosen Marketing GmbH, Vienna (AT)

 ( 111 )  173.834
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 ( 732 )  Hyundai MOBIS CO., LTD., Seoul (KR)

 ( 111 )  174.919

 ( 732 )  Aranytopáz Kft., Szeged (HU)

 ( 111 )  175.038

 ( 732 )  Montblanc-Simplo GmbH., Hamburg (DE)

 ( 111 )  175.081

 ( 732 )  Merck Sharp & Dohme Corp., New Jersey (US)

 ( 111 )  175.097

 ( 732 )  GOAHOME RETAIL Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  175.513

 ( 732 )  Aranytopáz Kft., Szeged (HU)

 ( 111 )  175.727

 ( 732 )  Zinpro Corporation (Minnesota állam törvényei szerint működő vállalat), Eden Prairie, Minnesota (US)

 ( 111 )  175.765

 ( 732 )  AroMax Természetgyógyászati Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  176.293

 ( 732 )  Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  176.454

 ( 732 )  Wide Progress Global Limited, Road Town, Tortola, British Virgin Islands (VG)

 ( 111 )  176.521

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  176.552

 ( 732 )  Reebok International Limited, London (GB)

 ( 111 )  176.857

 ( 732 )  Béres Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  176.871

 ( 732 )  Citigroup Inc., New York, NY (US)

 ( 111 )  177.529

 ( 732 )  JIANGSU HENGSHUN Vinegar Industry Co. Ltd., Zhenjiang City, Jiangsu Province (CN)

 ( 111 )  177.877

 ( 732 )  FLEXMONT Szereléstechnikai és Automatizálási Kft., Veszprém (HU)

 ( 111 )  178.041

 ( 732 )  Magyar Tudományos Akadémia, Budapest (HU)

 ( 111 )  178.587

 ( 732 )  SAVENCIA SA, Viroflay (FR)

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 8. szám, 2022.04.28.

Nemzeti védjegyoltalom megújítása

M1089



 ( 111 )  179.769

 ( 732 )  Cemix Hungary Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, Veszprém (HU)

 ( 111 )  183.362

 ( 732 )  SAVENCIA SA, Viroflay (FR)

 ( 111 )  205.935

 ( 732 )  Kisteleki M+M Sajtgyártó Kft., Kistelek (HU)

 ( 111 )  206.943

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  206.944

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  206.945

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  206.946

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  207.487

 ( 732 )  DUNAKOR 2002. Korrózióvédelmi, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Baja (HU)

 ( 111 )  207.731

 ( 732 )  Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)

 ( 111 )  207.827

 ( 732 )  Tóth Gábor, Budapest (HU)

 ( 111 )  207.882

 ( 732 )  Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  207.928

 ( 732 )  ALFASIGMA S.P.A., Bologna (IT)

 ( 111 )  207.932

 ( 732 )  Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Korlátolt Felelősségű Társaság, Székesfehérvár (HU)

 ( 111 )  208.084

 ( 732 )  Novák András Károly, Budapest (HU)

 ( 111 )  208.342

 ( 732 )  Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Korlátolt Felelősségű Társaság, Székesfehérvár (HU)

 ( 111 )  208.417

 ( 732 )  Marion Smith, Budapest (HU)

 ( 111 )  208.425

 ( 732 )  Kiskunmajsa Város Önkormányzata, Kiskunmajsa (HU)
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 ( 111 )  208.574

 ( 732 )  HYZA a.s., Topol'cany (SK)

 ( 111 )  208.578

 ( 732 )  Dr. Nagy Judit Ügyvédi Iroda, Hajdúböszörmény (HU)

 ( 111 )  208.627

 ( 732 )  INTERVET INTERNATIONAL B.V., AN Boxmeer (NL)

 ( 111 )  208.632

 ( 732 )  INTERVET INTERNATIONAL B.V., AN Boxmeer (NL)

 ( 111 )  208.633

 ( 732 )  INTERVET INTERNATIONAL B.V., AN Boxmeer (NL)

 ( 111 )  208.634

 ( 732 )  INTERVET INTERNATIONAL B.V., AN Boxmeer (NL)

 ( 111 )  208.635

 ( 732 )  INTERVET INTERNATIONAL B.V., AN Boxmeer (NL)

 ( 111 )  208.639

 ( 732 )  INTERVET INTERNATIONAL B.V., AN Boxmeer (NL)

 ( 111 )  208.640

 ( 732 )  INTERVET INTERNATIONAL B.V., AN Boxmeer (NL)

 ( 111 )  208.672

 ( 732 )  INTERVET INTERNATIONAL B.V., AN Boxmeer (NL)

 ( 111 )  208.863

 ( 732 )  Magyar Éremkibocsátó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  209.030

 ( 732 )  Lignomat Kft., Szombathely (HU)

 ( 111 )  209.074

 ( 732 )  CSODALÁMPA Óhaj-Sóhaj Kívánságteljesítő Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 111 )  209.150

 ( 732 )  Tóth Gábor, Budapest (HU)

 ( 111 )  209.228

 ( 732 )  dr. Hadobás Károly, Budapest (HU)

 ( 111 )  209.336

 ( 732 )  WF Építőipari és Szolgáltató Kft., Komárom (HU)

 ( 111 )  209.520

 ( 732 )  Ferring B.V., Hoofddorp (NL)

 ( 111 )  209.628

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 8. szám, 2022.04.28.

Nemzeti védjegyoltalom megújítása

M1091



 ( 732 )  Szilágyi Péter, Újfehértó (HU)

 ( 111 )  209.730

 ( 732 )  Yan Chengle, Budapest (HU)

 ( 111 )  209.763

 ( 732 )  Tisza Cipő Zrt., Martfű (HU)

 ( 111 )  209.766

 ( 732 )  OXYGEN SMD KFT., Budapest (HU)

 ( 111 )  209.842

 ( 732 )  Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Korlátolt Felelősségű Társaság, Székesfehérvár (HU)

 ( 111 )  209.904

 ( 732 )  Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)

 ( 111 )  210.046

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

 ( 111 )  210.061

 ( 732 )  INTERVET INTERNATIONAL B.V., AN Boxmeer (NL)

 ( 111 )  210.510

 ( 732 )  Premed Pharma Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  211.059

 ( 732 )  Alföldi Tej Értékesítő és Beszerző Korlátolt Felelősségű Társaság, Székesfehérvár (HU)

 ( 111 )  211.725

 ( 732 )  Mirato S.P.A., Landiona (Novara) (IT)

A rovat 96 darab közlést tartalmaz. 
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Vegyes védjegyközlemények - Lajstromozott védjegyeket érintő közlemények

Jogutódlás/Jogutódlás és képviseleti megbízás

 ( 111 )  148.188

 ( 732 )  Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  152.506

 ( 732 )  AOL Membership Services LLC, Dulles, VA 20166 (US)

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

 ( 111 )  154.948

 ( 732 )  Paksi Endre, Budaörs (HU)

 ( 111 )  157.476

 ( 732 )  Oki Electric Industry Co., Ltd., Tokyo (JP)

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

 ( 111 )  190.440

 ( 732 )  ZI LI Nemzetközi Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  190.459

 ( 732 )  ZI LI Nemzetközi Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  202.056

 ( 732 )  Sandlander Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Hernád (HU)

 ( 111 )  202.337

 ( 732 )  Sandlander Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Hernád (HU)

 ( 111 )  212.991

 ( 732 )  OTP Otthonmegoldások Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  216.987

 ( 732 )  Sandlander Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Hernád (HU)

 ( 111 )  219.179

 ( 732 )  Mom & Kids Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Pécs (HU)

 ( 740 )  Dr. Slezák Erzsébet ügyvéd, Pécs

 ( 111 )  234.880

 ( 732 )  Nuvo Pharmaceuticais (lreland) Designated Activity Company, D02 DK1 Dublin 2 (IE)

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

A rovat 12 darab közlést tartalmaz. 

Képviseleti megbízás

 ( 111 )  115.013
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 ( 732 )  BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC., Wilmington, DE (US)

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

 ( 111 )  116.131

 ( 732 )  Cameron International Corporation, Houston, Texas (US)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  137.122

 ( 732 )  BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC., Wilmington, DE (US)

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

 ( 111 )  158.038

 ( 732 )  Magyar RTL Televízió Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gonda Gáspár kamarai jogtanácsos, Budapest

 ( 111 )  158.040

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

 ( 740 )  dr. Gonda Gáspár kamarai jogtanácsos, Budapest

 ( 111 )  158.042

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

 ( 740 )  dr. Gonda Gáspár kamarai jogtanácsos, Budapest

 ( 111 )  158.045

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

 ( 740 )  dr. Gonda Gáspár kamarai jogtanácsos, Budapest

 ( 111 )  158.047

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

 ( 740 )  dr. Gonda Gáspár kamarai jogtanácsos, Budapest

 ( 111 )  158.048

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

 ( 740 )  dr. Gonda Gáspár kamarai jogtanácsos, Budapest

 ( 111 )  163.248

 ( 732 )  Magyar RTL Televízió Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gonda Gáspár kamarai jogtanácsos, Budapest

 ( 111 )  176.908

 ( 732 )  Alticor Inc. (Michigan államban bejegyzett cég), East Ada, Michigan (US)

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

 ( 111 )  177.529

 ( 732 )  JIANGSU HENGSHUN Vinegar Industry Co. Ltd., Zhenjiang City, Jiangsu Province (CN)

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

 ( 111 )  201.101

 ( 732 )  Magyar RTL Televízió Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gonda Gáspár kamarai jogtanácsos, Budapest
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 ( 111 )  208.084

 ( 732 )  Novák András Károly, Budapest (HU)

 ( 740 )  Ivanovits Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  208.863

 ( 732 )  Magyar Éremkibocsátó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  209.187

 ( 732 )  Avon Products, Inc., New York, New York (US)

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

 ( 111 )  212.094

 ( 732 )  Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gonda Gáspár kamarai jogtanácsos, Budapest

 ( 111 )  225.431

 ( 732 )  Magyar RTL Televízió Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gonda Gáspár kamarai jogtanácsos, Budapest

 ( 111 )  225.568

 ( 732 )  Magyar RTL Telelvízió Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gonda Gáspár kamarai jogtanácsos, Budapest

 ( 111 )  228.339

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

 ( 740 )  dr. Gonda Gáspár kamarai jogtanácsos, Budapest

 ( 111 )  229.522

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

 ( 740 )  dr. Gonda Gáspár kamarai jogtanácsos, Budapest

 ( 111 )  229.801

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

 ( 740 )  dr. Gonda Gáspár kamarai jogtanácsos, Budapest

 ( 111 )  230.127

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

 ( 740 )  dr. Gonda Gáspár kamarai jogtanácsos, Budapest

 ( 111 )  230.221

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

 ( 740 )  dr. Gonda Gáspár kamarai jogtanácsos, Budapest

 ( 111 )  230.378

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

 ( 740 )  dr. Gonda Gáspár kamarai jogtanácsos, Budapest

 ( 111 )  230.797

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

 ( 740 )  dr. Gonda Gáspár kamarai jogtanácsos, Budapest
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 ( 111 )  231.111

 ( 732 )  Magyar RTL Televízió Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gonda Gáspár kamarai jogtanácsos, Budapest

 ( 111 )  237.445

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

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

A rovat 28 darab közlést tartalmaz. 

Képviselet megszűnése

 ( 111 )  215.938

 ( 732 )  AMC Networks Central Europe Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  224.034

 ( 732 )  AMC Networks Central Europe Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  224.401

 ( 732 )  AMC Networks Central Europe Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  224.461

 ( 732 )  AMC Networks Central Europe Kft., Budapest (HU)

A rovat 4 darab közlést tartalmaz. 

Képviselő név- és címváltozása

 ( 111 )  114.757

 ( 732 )  Diageo Brands B.V., Amsterdam (NL)

 ( 111 )  114.892

 ( 732 )  Ajinomoto Co., Inc., Tokyo (JP)

 ( 111 )  114.893

 ( 732 )  Ajinomoto Co., Inc., Tokyo (JP)

 ( 111 )  135.757

 ( 732 ) Diageo North America, Inc. (Connecticut állam törvényei szerint működő vállalat), New York, New York 10007

 (US)

 ( 111 )  175.727

 ( 732 )  Zinpro Corporation (Minnesota állam törvényei szerint működő vállalat), Eden Prairie, Minnesota (US)

 ( 111 )  176.552

 ( 732 )  Reebok International Limited, London (GB)

A rovat 6 darab közlést tartalmaz. 
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Név-, illetve címváltozás

 ( 111 )  116.131

 ( 732 )  Cameron International Corporation, Houston, Texas (US)

 ( 111 )  136.413

 ( 732 )  MITSUBISHI PENCIL COMPANY, LIMITED, Tokyo (JP)

 ( 111 )  137.122

 ( 732 )  BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) INC., Wilmington, DE (US)

 ( 111 )  175.097

 ( 732 )  GOAHOME RETAIL Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  175.569

 ( 732 )  Apple Inc., Cupertino, California (US)

 ( 111 )  176.521

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  177.877

 ( 732 )  FLEXMONT Szereléstechnikai és Automatizálási Kft., Veszprém (HU)

 ( 111 )  178.686

 ( 732 )  Apple Inc., Cupertino, California (US)

 ( 111 )  178.977

 ( 732 )  Apple Inc., Cupertino, California (US)

 ( 111 )  208.084

 ( 732 )  Novák András Károly, Budapest (HU)

 ( 111 )  208.863

 ( 732 )  Magyar Éremkibocsátó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  209.357

 ( 732 )  Horváth Antal, Cegléd (HU)

 ( 111 )  209.730

 ( 732 )  Yan Chengle, Budapest (HU)

 ( 111 )  209.766

 ( 732 )  OXYGEN SMD KFT., Budapest (HU)

 ( 111 )  224.034

 ( 732 )  AMC Networks Central Europe Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  224.401

 ( 732 )  AMC Networks Central Europe Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  224.461
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 ( 732 )  AMC Networks Central Europe Kft., Budapest (HU)

A rovat 17 darab közlést tartalmaz. 

Zálogjogosulti bizományos kijelölése/változása/visszavonása

 ( 210 )  M 17 01079

 ( 111 )  223.180

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 

Jelzálogjog alapítás/megszűnés

 ( 111 )  170.674

 ( 732 )  Kometa 99 Élelmiszeripari Zrt., Kaposvár (HU)

 ( 111 )  178.108

 ( 732 )  KOMETA 99 Élelmiszeripari Zrt., Kaposvár (HU)

 ( 111 )  178.109

 ( 732 )  KOMETA 99 Élelmiszeripari Zrt., Kaposvár (HU)

 ( 111 )  221.874

 ( 732 )  Kometa 99 Zrt., Kaposvár (HU)

 ( 740 )  Dr. Prohászka Balázs, Kaposvár

 ( 111 )  223.180

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  223.719

 ( 732 )  KOMETA 99 Zrt., Kaposvár (HU)

 ( 740 )  Dr. Prohászka Balázs, Kaposvár

 ( 111 )  224.426

 ( 732 )  Kometa 99 Zrt., Kaposvár (HU)

 ( 740 )  Havasi Ügyvédi Iroda, Győr

 ( 111 )  230.080

 ( 732 )  KOMETA 99 Zrt., Kaposvár (HU)

 ( 740 )  Havasi Ügyvédi Iroda, Győr

 ( 111 )  230.649

 ( 732 )  KOMETA 99 Élelmiszeripari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Kaposvár (HU)

 ( 740 )  Havasi Ügyvédi Iroda, Győr

 ( 111 )  232.133
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 ( 732 )  KOMETA 99 Zrt., Kaposvár (HU)

 ( 740 )  Havasi Ügyvédi Iroda, Győr

 ( 111 )  232.624

 ( 732 )  KOMETA 99 Zrt., Kaposvár (HU)

 ( 740 )  Havasi Ügyvédi Iroda, Győr

A rovat 11 darab közlést tartalmaz. 

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 8. szám, 2022.04.28.

Nemzeti vegyes védjegyközlemények - lajstromozott védjegyeket érintő közlemények

M1099



Vegyes védjegyközlemények - Védjegybejelentéseket érintő közlemények

Képviseleti megbízás

 ( 210 )  M 21 03212

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

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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NEMZETKÖZI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 111 )  1.105.075

 ( 541 )  surgimask

 ( 511 )  10

 ( 580 )  2022.01.20.

 ( 450 )  GAZ 01/2022

 ( 111 )  1.117.700

  

( 546 )

 ( 511 )  25

 ( 580 )  2022.01.27.

 ( 450 )  GAZ 02/2022

 ( 111 )  1.194.979

 ( 541 )  WELCH

 ( 511 )  14

 ( 580 )  2022.01.27.

 ( 450 )  GAZ 02/2022

 ( 111 )  1.247.517

  
( 546 )

 ( 511 )  16, 35

 ( 580 )  2022.01.27.

 ( 450 )  GAZ 02/2022

 ( 111 )  1.269.796

  

( 546 )

 ( 511 )  7-9, 11

 ( 580 )  2022.01.27.

 ( 450 )  GAZ 02/2022

 ( 111 )  1.575.422

 ( 541 )  JUPITER

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2022.01.27.

 ( 450 )  GAZ 02/2022

 ( 111 )  1.639.321

  
( 546 )

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2022.01.20.
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 ( 450 )  GAZ 01/2022

 ( 111 )  1.639.331

  

( 546 )

 ( 511 )  35-36, 38, 41, 44-45

 ( 580 )  2022.01.20.

 ( 450 )  GAZ 01/2022

 ( 111 )  1.639.431

  
( 546 )

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2022.01.20.

 ( 450 )  GAZ 01/2022

 ( 111 )  1.639.609

 ( 541 )  VIMETSO

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2022.01.20.

 ( 450 )  GAZ 01/2022

 ( 111 )  1.639.627

  

( 546 )

 ( 511 )  9, 36, 38, 42

 ( 580 )  2022.01.20.

 ( 450 )  GAZ 01/2022

 ( 111 )  1.639.628

  

( 546 )

 ( 511 )  6, 9, 35-36, 38, 42

 ( 580 )  2022.01.20.

 ( 450 )  GAZ 01/2022

 ( 111 )  1.639.655

  
( 546 )

 ( 511 )  6-7, 9, 11, 35

 ( 580 )  2022.01.20.

 ( 450 )  GAZ 01/2022

 ( 111 )  1.639.678

 ( 541 )  Vega

 ( 511 )  29

 ( 580 )  2022.01.20.
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 ( 450 )  GAZ 01/2022

 ( 111 )  1.639.852

  

( 546 )

 ( 511 )  1, 5, 29

 ( 580 )  2022.01.20.

 ( 450 )  GAZ 01/2022

 ( 111 )  1.639.926

 ( 541 )  Istanbul Airport

 ( 511 )  37, 39

 ( 580 )  2022.01.20.

 ( 450 )  GAZ 01/2022

 ( 111 )  1.640.005

  
( 546 )

 ( 511 )  35, 38, 41-42

 ( 580 )  2022.01.20.

 ( 450 )  GAZ 01/2022

 ( 111 )  1.640.155

 ( 541 )  NUBLIK

 ( 511 )  18, 25

 ( 580 )  2022.01.27.

 ( 450 )  GAZ 02/2022

 ( 111 )  1.640.168

 ( 541 )  ENERGY BOX

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2022.01.27.

 ( 450 )  GAZ 02/2022

 ( 111 )  1.640.176

 ( 541 )  MR. MILAN

 ( 511 )  29-30, 32

 ( 580 )  2022.01.27.

 ( 450 )  GAZ 02/2022

 ( 111 )  1.640.217

  

( 546 )
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 ( 511 )  37

 ( 580 )  2022.01.27.

 ( 450 )  GAZ 02/2022

 ( 111 )  1.640.250

  ( 546 )

 ( 511 )  12

 ( 580 )  2022.01.27.

 ( 450 )  GAZ 02/2022

 ( 111 )  1.640.283

  ( 546 )

 ( 511 )  6-7

 ( 580 )  2022.01.27.

 ( 450 )  GAZ 02/2022

 ( 111 )  1.640.306

  

( 546 )

 ( 511 )  35, 37, 40, 42

 ( 580 )  2022.01.27.

 ( 450 )  GAZ 02/2022

 ( 111 )  1.640.318

 ( 541 )  PULSE BOX

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2022.01.27.

 ( 450 )  GAZ 02/2022

 ( 111 )  1.640.319

 ( 541 )  MEN~S BOX

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2022.01.27.

 ( 450 )  GAZ 02/2022

 ( 111 )  1.640.320

 ( 541 )  MAMA BOX

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2022.01.27.

 ( 450 )  GAZ 02/2022

 ( 111 )  1.640.321

 ( 541 )  IQBOX

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2022.01.27.

 ( 450 )  GAZ 02/2022

 ( 111 )  1.640.322

 ( 541 )  VISION BOX
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 ( 511 )  5

 ( 580 )  2022.01.27.

 ( 450 )  GAZ 02/2022

 ( 111 )  1.640.515

  

( 546 )

 ( 511 )  7, 11, 21

 ( 580 )  2022.01.27.

 ( 450 )  GAZ 02/2022

 ( 111 )  1.640.626

  

( 546 )

 ( 511 )  30

 ( 580 )  2022.01.27.

 ( 450 )  GAZ 02/2022

 ( 111 )  1.640.697

 ( 541 )  ESTHEMAX

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2022.01.27.

 ( 450 )  GAZ 02/2022

 ( 111 )  1.640.781

 ( 541 )  LETTO

 ( 511 )  32-33

 ( 580 )  2022.01.27.

 ( 450 )  GAZ 02/2022

 ( 111 )  1.641.016

  

( 546 )

 ( 511 )  35-36, 42, 44

 ( 580 )  2022.01.27.

 ( 450 )  GAZ 02/2022

 ( 111 )  1.641.017

 ( 541 )  BUDU

 ( 511 )  35-36, 42, 44

 ( 580 )  2022.01.27.

 ( 450 )  GAZ 02/2022
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 ( 111 )  1.641.051

 ( 541 )  mosu

 ( 511 )  21

 ( 580 )  2022.01.27.

 ( 450 )  GAZ 02/2022

A rovat 36 darab közlést tartalmaz. 
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Bejegyzések a kiegészítő lajstromba 

Védjegybejelentések magyarországi oltalmának elismerése

 ( 111 )  1.370.554

 ( 151 )  2022.04.14.

 ( 111 )  1.512.027

 ( 151 )  2022.04.13.

 ( 111 )  1.612.558

 ( 151 )  2022.04.14.

 ( 111 )  1.612.659

 ( 151 )  2022.04.14.

 ( 111 )  1.612.667

 ( 151 )  2022.04.14.

 ( 111 )  1.612.762

 ( 151 )  2022.04.14.

 ( 111 )  1.612.773

 ( 151 )  2022.04.14.

 ( 111 )  1.613.207

 ( 151 )  2022.04.14.

 ( 111 )  1.613.210

 ( 151 )  2022.04.14.

 ( 111 )  1.613.568

 ( 151 )  2022.04.14.

 ( 111 )  1.613.694

 ( 151 )  2022.04.14.

 ( 111 )  1.613.758

 ( 151 )  2022.04.14.

 ( 111 )  1.613.764

 ( 151 )  2022.04.14.

 ( 111 )  1.613.813

 ( 151 )  2022.04.14.

 ( 111 )  1.613.815

 ( 151 )  2022.04.14.

 ( 111 )  1.613.849

 ( 151 )  2022.04.14.
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 ( 111 )  1.614.035

 ( 151 )  2022.04.14.

 ( 111 )  1.614.248

 ( 151 )  2022.04.13.

 ( 111 )  1.614.302

 ( 151 )  2022.04.13.

 ( 111 )  1.614.499

 ( 151 )  2022.04.13.

 ( 111 )  1.614.828

 ( 151 )  2022.04.13.

 ( 111 )  1.614.929

 ( 151 )  2022.04.13.

 ( 111 )  1.614.932

 ( 151 )  2022.04.13.

 ( 111 )  1.614.946

 ( 151 )  2022.04.13.

 ( 111 )  1.614.952

 ( 151 )  2022.04.13.

 ( 111 )  1.614.996

 ( 151 )  2022.04.13.

A rovat 26 darab közlést tartalmaz. 
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INTÉZMÉNYI KÖZLEMÉNYEK

Hirdetményi úton történő kézbesítés

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: A 14 21052 / 36

A döntés tárgya:  Request of T_ETIP

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Danvistano Trading Ltd., Corner Hutson & Eyre Street,, Belize

 CityBlake Building, Suite 302 (BZ)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: A 15 03997 / 11

A döntés tárgya:  Nemzetközi védjegybejelentés oltalmának részleges elismerése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Primal Pet Foods, Inc., 535 Watt Drive, Suite B, Fairfield CA 94534

 (US)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: A 15 59782 / 8

A döntés tárgya:  Nemzetközi védjegybejelentés elutasítása

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Super League Gaming, Inc., 2912 Colorado Blvd, Unit 203Santa

 Monica CA 90404 (US)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: A 15 74744 / 7

A döntés tárgya:  Nemzetközi védjegybejelentés elutasítása

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Biosoft (Australia) Pty Ltd, 14/13a Narabang Way,, Belrose, NSW,

 2085 (AU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: D 16 00194 / 9

A döntés tárgya:  Értesítés formatervezési mintaoltalom megszűnéséről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Tremmel Donát, Mohács, 7700 Újváros 10. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: E 04 021097 / 8

A döntés tárgya:  Szabadalmi oltalom megszűnése díjfizetés elmulasztása miatt

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft.,

 Budapest, 1539 Pf. 590. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: E 04 772768 / 8

A döntés tárgya:  Szabadalmi oltalom megszűnése díjfizetés elmulasztása miatt

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Pintz és Társai Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft., Budapest,

 1539 Pf. 590. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: E 17 151457 / 18

A döntés tárgya:  Szabadalmi oltalom megszűnése díjfizetés elmulasztása miatt

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Catexel Cellulosics Limited, London EC4A 3AE, 5th Floor, 6 St.

 Andrew Street (GB)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 02 00466 / 9

A döntés tárgya:  Tájékoztató

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: GYSGY-REHAB Gyógyászati Segédeszközöket és Rehabilitációs

 Termékeket Gyártó Rt., Budapest, 1134 Dózsa György út 144. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 02 00571 / 7

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése
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A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Írók Alapítványa, Budapest, 1068 Városligeti fasor 38. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 02 00590 / 27

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Horváth Zoltán Levente ügyvéd, Budapest, 1023 Ürömi u. 43. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 02 00635 / 29

A döntés tárgya:  Tájékoztató

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: "Bőr-Díszmű" Termékeket Gyártó Kft., Pécs, 7627 Vadász u. 83.

 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 02 00635 / 28

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: "Bőr-Díszmű" Termékeket Gyártó Kft., Pécs, 7627 Vadász u. 83.

 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 02 00818 / 13

A döntés tárgya:  Tájékoztató

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  EnterNet 2001 Kft., Budapest, 1134 Csángó u. 8. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 02 00818 / 12

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  EnterNet 2001 Kft., Budapest, 1134 Váci út 19. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 02 00887 / 11

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Közép Európai Média és Kiadó Szolgáltató Zrt., Budapest, 1075

 Madách tér 4. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 02 00888 / 10

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Közép Európai Média és Kiadó Szolgáltató Zrt., Budapest, 1075

 Madách tér 4. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 02 00923 / 8

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Eagle Trading Kft., Budapest, 1062 Podmaniczky u. 67. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 02 01000 / 13

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: SCHNEIDER ELECTRIC HUNGÁRIA Villamossági Zrt.,

 Budapest, 1117 Hauszmann Alajos u. 3/b. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 02 01001 / 11

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: SCHNEIDER ELECTRIC HUNGÁRIA Villamossági Zrt.,

 Budapest, 1117 Hauszmann Alajos u. 3/b. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 02 01036 / 29

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Medgyesi Mónika ügyvéd, Budapest, 1023 Ürömi utca 43. (HU)

 Gyulai Tamás, Érd, 2030 Berzsenyi Dániel utca 18/F (HU)
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A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 02 01419 / 14

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: C.E.P.D. Befektetési és Ingatlanfejlesztési Korlátolt Felelősségű

 Társaság, Budapest, 1133 Árbóc u. 6. 3. em. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 02 02282 / 32

A döntés tárgya:  Képviselet megszűnésének tudomásulvétele

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Horváth Zoltán Levente ügyvéd, Budapest, 1023 Ürömi u. 43. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 02 03699 / 27

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: UGL EUROPE LIMITED, London, EC4A 2EA 3rd Floor, 167 Fleet

 Street (GB)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 02 04052 / 9

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Sparks Kamera és Világítástechnikai Szolgáltató és Kulturális Kft.,

 Budapest, 1033 Hajógyári sziget 131. épület (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 02 04126 / 47

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Szabó Anita Tünde ügyvéd, Budapest, 1149 Pósa Lajos u. 20-22. A.

 ép. 1/4. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 02 04309 / 11

A döntés tárgya:  Tájékoztató

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Horváth Zoltán Levente ügyvéd, Budapest, 1023 Ürömi u. 43. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 02 04309 / 10

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Horváth Zoltán Levente ügyvéd, Budapest, 1023 Ürömi u. 43. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 02 04310 / 9

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Horváth Zoltán Levente ügyvéd, Budapest, 1023 Ürömi u. 43. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 02 04350 / 8

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Mihalik László, Budapest, 1025 Verecke lépcső 22. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 02 04356 / 9

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Rabóczki Piroska ügyvéd, Budaörs, 2040 Patkó u. 9. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 03812 / 10

A döntés tárgya:  Tájékoztató

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Riceland-Magyarország Kft., Budapest, 1138 Népfürdő u. 22., Duna

 Tower B. épület 8. em. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 03812 / 9

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megújítása
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A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Riceland-Magyarország Kft., Budapest, 1138 Népfürdő u. 22., Duna

 Tower B. épület 8. em. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 03813 / 9

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megújítása

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Riceland-Magyarország Kft., Budapest, 1138 Népfürdő u. 22., Duna

 Tower B. épület 8. em. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 03813 / 10

A döntés tárgya:  Tájékoztató

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Riceland-Magyarország Kft., Budapest, 1138 Népfürdő u. 22., Duna

 Tower B. épület 8. em. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 03815 / 9

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megújítása

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Riceland-Magyarország Kft., Budapest, 1138 Népfürdő u. 22., Duna

 Tower B. épület 8. em. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 03815 / 10

A döntés tárgya:  Tájékoztató

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Riceland-Magyarország Kft., Budapest, 1138 Népfürdő u. 22., Duna

 Tower B. épület 8. em. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 03816 / 10

A döntés tárgya:  Tájékoztató

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Riceland-Magyarország Kft., Budapest, 1138 Népfürdő u. 22., Duna

 Tower B. épület 8. em. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 03816 / 9

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megújítása

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Riceland-Magyarország Kft., Budapest, 1138 Népfürdő u. 22., Duna

 Tower B. épület 8. em. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 03817 / 11

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megújítása

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Riceland-Magyarország Kft., Budapest, 1138 Népfürdő u. 22., Duna

 Tower B. épület 8. em. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 03817 / 12

A döntés tárgya:  Tájékoztató

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Riceland-Magyarország Kft., Budapest, 1138 Népfürdő u. 22., Duna

 Tower B. épület 8. em. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 03818 / 9

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megújítása

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Riceland-Magyarország Kft., Budapest, 1138 Népfürdő u. 22., Duna

 Tower B. épület 8. em. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 03818 / 10

A döntés tárgya:  Tájékoztató

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Riceland-Magyarország Kft., Budapest, 1138 Népfürdő u. 22., Duna

 Tower B. épület 8. em. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 03819 / 9
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A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megújítása

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Riceland-Magyarország Kft., Budapest, 1138 Népfürdő u. 22., Duna

 Tower B. épület 8. em. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 10 03819 / 10

A döntés tárgya:  Tájékoztató

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Riceland-Magyarország Kft., Budapest, 1138 Népfürdő u. 22., Duna

 Tower B. épület 8. em. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 00113 / 10

A döntés tárgya:  Tájékoztató

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Vesta International Kft., Budapest, 1141 Szilágysomlyó u. 10. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 00116 / 10

A döntés tárgya:  Tájékoztató

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Forte Network Kft., Alsónémedi, 2351 Ócsai út 2405/4 hrsz. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 00193 / 9

A döntés tárgya:  Tájékoztató

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Somodi Réka, Budapest, 1066 Lovag u. 18. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 00263 / 11

A döntés tárgya:  Tájékoztató

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Nordikal Kft., Budapest, 1113 Bartók Béla út 152. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 00281 / 10

A döntés tárgya:  Tájékoztató

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: NAPFÉNY AJTÓ-ABLAK Kft., Marcali, 8700 Kossuth utca 74.

 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 00321 / 8

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Kormos Miklós, Eger, 3300 Ceglédi dülő 3. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 00329 / 9

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Hajdúszoboszlói Turisztikai Nonprofit Kft., Hajdúszoboszló, 4200

 Hősök tere 3. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 00348 / 13

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Németh Vilmos, Gyál, 2360 Gárdonyi Géza út 73/1 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 00349 / 14

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Török Éva, Budapest, 1013 Krisztina krt. 55. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 00349 / 15

A döntés tárgya:  Tájékoztató

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Török Éva, Budapest, 1013 Krisztina krt. 55. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 00350 / 15
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A döntés tárgya:  Tájékoztató

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Török Éva, Budapest, 1013 Krisztina krt. 55. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 00350 / 14

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Török Éva, Budapest, 1013 Krisztina krt. 55. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 00351 / 17

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Török Éva, Budapest, 1013 Krisztina krt. 55. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 00351 / 18

A döntés tárgya:  Tájékoztató

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Török Éva, Budapest, 1013 Krisztina krt. 55. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 00354 / 11

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Filinger György, Dr. Filinger György Ügyvédi Iroda, Budapest,

 1036 Lajos u. 74-76. (HU)

EST MEDIA Vagyonkezelő Nyilvánosan Működő

 Részvénytársaság, Budapest, 1117 Lajos u. 74-76. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 00364 / 10

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Vancea Viorica, Budapest, 1112 Kisfaludy utca 176/1 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 00397 / 10

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Kovács Ádám, Pilisborosjenő, 2097 Búza u. 2. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 00398 / 10

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Kovács Ádám, Pilisborosjenő, 2097 Búza u. 2. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 00400 / 8

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: QUAESTOR Pénzügyi Tanácsadó Zártkörűen Működő

 Részvénytársaság, Budapest, 1132 Váci út 30. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 00401 / 8

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: QUAESTOR Pénzügyi Tanácsadó Zártkörűen Működő

 Részvénytársaság, Budapest, 1132 Váci út 30. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 00402 / 24

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Personal Best Kft., Budapest, 1132 Visegrádi u. 39. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 00403 / 8

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: QUAESTOR Pénzügyi Tanácsadó Zártkörűen Működő

 Részvénytársaság, Budapest, 1132 Váci út 30. (HU)
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A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 00404 / 8

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: QUAESTOR Pénzügyi Tanácsadó Zártkörűen Működő

 Részvénytársaság, Budapest, 1132 Váci út 30. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 00405 / 8

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: QUAESTOR Pénzügyi Tanácsadó Zártkörűen Működő

 Részvénytársaság, Budapest, 1132 Váci út 30. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 00406 / 8

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: QUAESTOR Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Nyrt.,

 Budapest, 1132 Váci út 30. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 00407 / 8

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: QUAESTOR Pénzügyi Tanácsadó Zártkörűen Működő

 Részvénytársaság, Budapest, 1132 Váci út 30. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 00408 / 8

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: QUAESTOR Pénzügyi Tanácsadó Zártkörűen Működő

 Részvénytársaság, Budapest, 1132 Váci út 30. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 00413 / 11

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Reál Védjegyhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest,

 1116 Kondorosi út 6. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 00413 / 12

A döntés tárgya:  Tájékoztató

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Reál Védjegyhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest,

 1116 Kondorosi út 6. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 00414 / 11

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Reál Védjegyhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest,

 1116 Kondorosi út 6. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 00414 / 12

A döntés tárgya:  Tájékoztató

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Reál Védjegyhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest,

 1116 Kondorosi út 6. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 00438 / 8

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Pharmatéka Bt., Budapest, 1048 Szíjgyártó u. 10. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 00452 / 8

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése
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A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Gáspár Andrea, Dr. Csiha Judit és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest,

 1055 Szalay u. 3. I/1. (HU)

Andrássy Közhasznú Alapítvány, Budapest, 1117 Szerémi út 7/a

 VII/708. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 00457 / 12

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Horváth Zoltán Levente ügyvéd, Budapest, 1023 Ürömi u. 43. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 00460 / 9

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Németh Viktória ügyvéd, Hajdu & Menyhei Ügyvédi Iroda,

 Budapest, 1052 Petőfi Sándor u. 11. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 00468 / 9

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  ETO PARK Kft., Győr, 9027 Nagysándor József u. 31. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 00469 / 9

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  ETO PARK Kft., Győr, 9027 Nagysándor József u. 31. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 00471 / 8

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: CARDNET Kártyarendszerek és- szolgáltatások Zártkörűen Működő

 Részvénytársaság, Budapest, 1033 Huszti u. 42. 4. em. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 00483 / 8

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Quaestor Pénzügyi Tanácsadó Zártkörűen Működő

 Részvénytársaság, Budapest, 1132 Váci út 30. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 00486 / 12

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Balavány György, Biatorbágy, 2051 Rákóczi u. 15. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 00517 / 11

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Sipos Levente Zsolt, Pap Dávid, Budapest, 1191 Vak Bottyán u. 75.

 A-C II. em. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 00518 / 8

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Raveczky Miklós, Budapest, 1133 Pannónia u. 89. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 00549 / 10

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Opticnet Hungary Érdekképviseleti Egyesülés, Budapest, 1055 Szent

 István krt. 19. (HU)
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A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 00563 / 14

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Aqua Soft 2004. Szoftverfejlesztő és Szolgáltató Kft., Debrecen,

 4024 Kossuth utca 42. II. em. 5. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 00570 / 19

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Rebes Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság,

 Kiskunmajsa, 6120 Csontos K. u. 99. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 00573 / 10

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: UFS Group Pénzügyi Tervező Korlátolt Felelősségű Társaság, Tésa,

 2636 Petőfi utca 16. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 00584 / 8

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  VIDGET.HU Kft., Budapest, 1126 Bartha u. 1/C (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 00586 / 10

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Hungarofest Nemzeti Rendezvényszervező Nonprofit Kft.,

 Budapest, 1082 Kisfaludy u. 32. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 00594 / 12

A döntés tárgya:  Tájékoztató

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Maximo Cafe Kft., Budapest, 1135 Tahi u. 53-59. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 00594 / 11

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Maximo Cafe Kft., Budapest, 1135 Tahi u. 53-59. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 00597 / 8

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Galloman Hungary Kft., Budapest, 1113 Ulászló u. 66. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 00598 / 9

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Galloman Hungary Kft., Budapest, 1113 Ulászló u. 66. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 00620 / 9

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Reanal Laborvegyszer Kereskedelmi Kft., Budapest, 1147 Telepes u.

 53. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 00628 / 10

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Kovács Ádám, Pilisborosjenő, 2097 Búza u. 2. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 00629 / 10

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése
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A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Kovács Ádám, Pilisborosjenő, 2097 Búza u. 2. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 00640 / 10

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: MACIVA Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft., Budapest,

 1062 Andrássy út 61. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 00658 / 9

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Jeszenszki és Fia Mélyépítő Kft., Nyíregyháza, 4400 Csemete u. 1.

 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 00661 / 9

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  BO-TO BAU Kft., Miskolc, 3531 Aba u. 33. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 00805 / 19

A döntés tárgya:  Tájékoztató

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Kántor Zoltán, Kántor Ügyvédi Iroda,, Budapest, 1054 Tüköry u. 3.

 II. em. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 00805 / 16

A döntés tárgya:  Képviseletváltozás tudomásulvétele

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Kántor Zoltán, Kántor Ügyvédi Iroda, Budapest, 1054 Tüköry u. 3.

 II. em. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 01549 / 11

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megújítása

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Boros Andrea Ügyvédi Iroda, Gödöllő, 2100 Bajcsy-Zs. u. 34. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 02133 / 18

A döntés tárgya:  Képviseletváltozás tudomásulvétele

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Perlaki Dezső, Burai-Kovács és Partnerei Ügyvédi Iroda, Budapest,

 1062 Andrássy út 100. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 02676 / 10

A döntés tárgya:  Tájékoztató

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Pálmöb Kft., Nagykanizsa, 8800 Alkotmány út 60. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 02883 / 10

A döntés tárgya:  Tájékoztató

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Kóródi Sándor, Debrecen, 4025 Bajcsy Zsilinszky u. 3-5. II/5. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 02898 / 13

A döntés tárgya:  Tájékoztató

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Dr. Horváth Zoltán Levente, Budapest, 1023 Ürömi u. 43. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 02899 / 13

A döntés tárgya:  Tájékoztató

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Dr. Horváth Zoltán Levente, Budapest, 1023 Ürömi u. 43. (HU)
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A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 02910 / 21

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Legardere Services SAS, Paris, 75008 2, rue Lord Byron (FR)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 02963 / 13

A döntés tárgya:  Tájékoztató

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Horváth Zoltán Levente, Budapest, 1023 Ürömi u. 43. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 02964 / 12

A döntés tárgya:  Tájékoztató

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Horváth Zoltán Levente, Budapest, 1023 Ürömi u. 43. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 03014 / 8

A döntés tárgya:  Tájékoztató

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Közmű Unió Kft., Balatonfüred, 8230 Zákonyi Ferenc utca 2. I. em.

 6. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 03124 / 13

A döntés tárgya:  Tájékoztató

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Török Péter, Budapest, 1139 Hollán Ernő u. 9. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 03140 / 9

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Horváth Zoltán Levente ügyvéd, Budapest, 1023 Ürömi u. 43. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 03141 / 11

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Horváth Zoltán Levente ügyvéd, Budapest, 1023 Ürömi u. 43. (HU)

 VitaShield Kft., Budapest, 1136 Tátra u. 5/A A. lph. 2. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 03142 / 9

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Dr. Horváth Zoltán Levente, Budapest, 1023 Ürömi u. 43. (HU)

 VitaShield Kft., Budapest, 1136 Tátra u. 5/A A. lph. 2. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 03143 / 16

A döntés tárgya:  Tájékoztató

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: II. Kerületi Pedagógiai Szolgáltató Központ, Budapest, 1024 Keleti

 Károly u. 37. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 03143 / 14

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Horváth Zoltán Levente ügyvéd, Budapest, 1023 Ürömi u. 43. (HU)

II. Kerületi Pedagógiai Szolgáltató Központ, Budapest, 1024 Keleti

 Károly u. 37. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 03162 / 10

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Biharvári Ágnes, Szeged, 6726 Orsovai utca 16/b. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 03176 / 7
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A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: GDS Company Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest, 1139

 Béke tér 7. fszt. 2. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 03180 / 7

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  System 7 Hungária Kft., Budapest, 1122 Maros u. 12. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 03200 / 9

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Horváth Zoltán Levente, Budapest, 1023 Ürömi u. 43. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 03209 / 7

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Diákkedvezmény Nonprofit Kft., Budapest, 1146 Hermina út 63.

 fszt. 1 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 03227 / 9

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Fu Weiguan, Budapest, 1102 Harmat út 2-4. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 03228 / 12

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Monguz Információtechnológiai Kft., Szeged, 6722 Nemestakács u.

 12/a. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 03241 / 11

A döntés tárgya:  Tájékoztató

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Karl Gábor Csaba, Karl, Verasztó, Bleyer Ügyvédi Iroda, Budapest,

 1027 Tölgyfa u. 24. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 03241 / 10

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Karl Gábor Csaba, Karl, Verasztó, Bleyer Ügyvédi Iroda, Budapest,

 1027 Tölgyfa u. 24. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 03243 / 11

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Király Enikő, Budapest, 1116 Kondorosi út 10/B (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 03266 / 8

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Karsol Gasztronómiai Kft., Nyíradony, 4254 Debreceni út 102. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 03290 / 7

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Negyedmérföld Kft., Budapest, 1084 Déri Miksa u. 18. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 03308 / 18

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről
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A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Szalántai Kinga, Sárdy és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest, 1123

 Győri út 20. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 03320 / 9

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Molnár Dorottya, Budapest, 1068 Benczúr utca 1. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 03356 / 8

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: dr. Sütő László ügyvéd,dr. Sütő László Ügyvédi Iroda, Budapest,

 1145 Amerikai út 71/b (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 03358 / 7

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Kommentár Alapítvány, Budapest, 1072 Akácfa u. 20. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 03359 / 7

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Kommentár Alapítvány, Budapest, 1072 Akácfa u. 20. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 03360 / 7

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Kommentár Alapítvány, Budapest, 1072 Akácfa u. 20. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 03361 / 7

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Kommentár Alapítvány, Budapest, 1072 Akácfa u. 20. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 03371 / 14

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Horváth Zoltán Levente, Budapest, 1023 Ürömi u. 43. (HU)

 Forstner Balázs, Budapest, 1036 Lajos u. 106. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 03372 / 11

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Horváth Zoltán Levente ügyvéd, Budapest, 1023 Ürömi u. 43. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 03373 / 8

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Á-Gastro Kft., Eger, 3300 Bródy Sándor u. 3. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 03374 / 10

A döntés tárgya:  Tájékoztató

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Pólótransz Kft., Pécs, 7630 Mohácsi út 107. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 03374 / 9

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Pólótransz Kft., Pécs, 7630 Mohácsi út 107. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 03379 / 9

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről
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A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Quattrosoft Kft., Budapest, 1126 Beck Ö. Fülöp u. 10. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 03394 / 16

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: DR. BALÁZS KATALIN ÜGYVÉDI IRODA, BUDAPEST, 1051

 NÁDOR U. 26. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 03411 / 13

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Horváth Zoltán Levente ügyvéd, Budapest, 1023 Ürömi u. 43. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 03436 / 15

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Brezovai Sándor, Szentes, 6600 Nagyhegy 250/C (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 03449 / 17

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Meta - MPI Kft., Budapest, 1013 Krisztina krt. 32. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 03450 / 12

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  ElectroAuto Kft., Budapest, 1576 Pf.: 29. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 03471 / 11

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Becmol Zrt., Budapest, 1214 II. Rákóczi Ferenc út 195-197. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 03478 / 9

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: MACIVA Magyar Cirkusz és Varieté Nonprofit Kft., Budapest,

 1062 Andrássy út 61. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 03487 / 10

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Horváth Zoltán Levente ügyvéd, Budapest, 1023 Ürömi u. 43. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 03490 / 8

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  GDBS International Kft., Székesfehérvár, 8000 Fűtőház u. 20. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 03498 / 19

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Borsfai Balázs, Győr, 9021 Zechmeister u. 3. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 03517 / 13

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Pentatrade Kft., Győr, 9028 József Attila u. 99. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 03530 / 9

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről
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A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Török Éva, Budapest, 1013 Krisztina krt. 55. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 03537 / 7

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Molnár Klára, dr. Molnár Ügyvédi Iroda, Budapest, 1012 Várfok u.

 13. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 03538 / 7

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Molnár Klára, dr. Molnár Ügyvédi Iroda, Budapest, 1012 Várfok u.

 13. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 03540 / 18

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Indamedia Sales Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest, 1033

 Flórián tér 1. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 03555 / 7

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  RG-Net Kft., Pécs, 7622 Nyírfa u. 24. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 03555 / 8

A döntés tárgya:  Tájékoztató

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  RG-Net Kft., Pécs, 7622 Nyírfa u. 24. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 03568 / 12

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Horváth Zoltán Levente ügyvéd, Budapest, 1023 Ürömi u. 43. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 03569 / 10

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Horváth Zoltán Levente, Budapest, 1023 Ürömi u. 43. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 03570 / 7

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  TFSZ Kft., Kecskemét, 6000 Széchenyi sétány 5. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 04284 / 29

A döntés tárgya:  Tárgyalás kitűzése törlési ügyben

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Spáhné dr. Szilágyi Éva, Budapest, 1075 Károly krt. 3/A III/2. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 00552 / 9

A döntés tárgya:  Jogutódlás tudomásulvétele

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Kiss Domonkos, Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda,

 Budapest, 1132 Váci út 20. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 15 02799 / 8

A döntés tárgya:  Jogutódlás tudomásulvétele

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Vikor Áron Dávid, Szabó, Kelemen és Társai Ügyvédi Iroda,

 Budapest, 1132 Váci út 20. (HU)
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A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 21 00503 / 11

A döntés tárgya:  Védjegy lajstromozása

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: XLex Ipar- és Szerzői jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest, 1085

 Salétrom utca 4. LOFFICE Irodaház (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 21 01683 / 11

A döntés tárgya:  Képviseletváltozás tudomásulvétele

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Dámosy Ügyvédi Iroda, Budapest, 1061 Dalszínház u. 8. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 21 01988 / 12

A döntés tárgya:  Tájékoztató

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Szabó Péter Tamás, Budapest, 1061 Vasvári Pál utca 3. I. em. 3.

 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 21 02209 / 4

A döntés tárgya:  Felhívás nyilatkozattételre

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: BRAND WAY & COMPASS Kft., Budapest, 1132 Borbély utca

 5-7. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 21 03879 / 11

A döntés tárgya:  Védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Dr. Horváth Zoltán Gábor, Budapest, 1081 Szehér út 55/a (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 21 04124 / 9

A döntés tárgya:  Kutatási jelentés megküldése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Truviva Kft., Budapest, 1192 Kós Károly tér 2. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 22 00691 / 4

A döntés tárgya:  Felhívás hiánypótlásra

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Balogh Irma Brigitta, Budapest, 1125 Kútvölgyi út 16. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 91 05062 / 18

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Bumble Bee Foods,LLC, San Diego, California, 92101 280 10th

 Avenue (US)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 92 00221 / 10

A döntés tárgya:  Jogutódlás tudomásulvétele

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Noxell Corporation, Hunt Valley, Maryland, 21030-2098 11050

 York Road (US)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 92 00580 / 13

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: ABV InBev International Brands Limited, Woking, Surrey, GU21

 6HT AB INBEV House, Church Street West (GB)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 92 01712 / 23

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Brand Way & Compass Kft., Budapest, 1084 József u. 48. (HU)
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A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 92 01715 / 23

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Brand Way & Compass Kft., Budapest, 1084 József u. 48. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 92 01718 / 23

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Brand Way & Compass Kft., Budapest, 1084 József u. 48. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 92 02830 / 7

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Noxell Corporation, Hunt Valley, Maryland, 21030-2098 11050

 York Road (US)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 92 03006 / 11

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: John Deere Water, Inc., San Diego, California, 92121 7545 Carroll

 Rd. (US)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 92 03299 / 14

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: HP Hewlett Packard Group LLC, Delaware állam törvényei szerint

működő vállalat, Houston, Texas, 77070 11445 Compaq Center

 Drive West (US)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 92 04362 / 36

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Szabó Anita Tünde ügyvéd, Budapest, 1034 Bécsi út 122-124. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 94 01436 / 13

A döntés tárgya:  Jogutódlás tudomásulvétele

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Noxell Corporation, Hunt Valley, Maryland, 21030-2098 11050

 York Road (US)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 94 03932 / 14

A döntés tárgya:  Jogutódlás tudomásulvétele

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Noxel Corporation, Hunt Valley, Maryland, 21030-2098 11050

 York Road (US)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 95 03445 / 11

A döntés tárgya:  Jogutódlás tudomásulvétele

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Noxell Corporation, Hunt Valley, Maryland, 21030-2098 11050

 York Road (US)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: P 20 00018 / 20

A döntés tárgya:  Felhívás hiánypótlásra és nyilatkozattételre

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Szimeonov Todor, Budapest, 1083 Práter u. 56. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: P 21 00346 / 6

A döntés tárgya:  Felhívás hiánypótlásra

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Sillmaster Kft., Kecskemét, 6000 Külterület hrsz. 01537/196 (HU)
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A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: U 20 00159 / 14

A döntés tárgya:  Használati mintaoltalom megszűnése díjfizetés elmulasztása miatt

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Szebeni Márton, Szentendre, 2000 Szentlászlói út 42. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: U 21 00018 / 10

A döntés tárgya:  Használati mintaoltalom megszűnése díjfizetés elmulasztása miatt

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Szabó Károly, Debrecen, 4025 Iskola u. 3. (HU)

A rovat 193 darab közlést tartalmaz. 
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