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 ( 210 ) M 21 01777

 ( 220 ) 2021.05.03.

 ( 731 )  Gera Bernadett, Aszód (HU)

 Knyihár Anikó, Budapest (HU)

 Látrányi Judit, Siófok (HU)

 ( 740 )  Knyihár Anikó, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Oktatás; nevelés; oktató filmek és videók gyártása és internetes szolgáltatása.

 ( 210 ) M 21 02467

 ( 220 ) 2021.06.22.

 ( 731 )  Vályi-Tóth Ilona Anna, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Jógaoktatás; jógával kapcsolatos oktatási szolgáltatás.

 ( 210 ) M 21 02952

 ( 220 ) 2021.08.04.

 ( 731 )  Nemzeti Szociálpolitikai Intézet, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; feldolgozatlan

műgyanták, műanyagok; tűzoltó és tűzmegelőző keverékek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló

készítmények; anyagok állatbőrök cserzéséhez; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok; gittek és egyéb töltőpépek;

 komposzt, trágyák, műtrágyák; biológiai készítmények ipari és tudományos felhasználásra.

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.

3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; nem gyógyhatású fogkrémek; illatszerek,

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és

 csiszolószerek.

4    Ipari olajok és zsírok, viasz; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek; tüzelőanyagok

 (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.

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

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 9. szám, 2022.05.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1101



mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

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

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

7    3D nyomtató tollak; ásványvízgyártásban használt gépek; betűöntő gépek [nyomdaipar]; betűszedő gépek

[fényszedés]; betűszedő gépek [nyomdászat]; bolyhozógépek; bőrmegmunkáló gépek; bőrvágó gépek; címkézők

[gépek]; csipkeverőgépek; csomagológépek (1); csomagológépek (2); csomagológépek (3); dombornyomó gépek;

enyvezőgépek; fazekaskorongok; fejőgépek; festékező készülékek nyomdagépekhez; festőgépek; fonógépek (1);

fonógépek (2); formázó és dagasztógépek; gépesített etetőgépek haszonállatoknak; nyomdagépek; nyomdagépek,

nyomtatógépek fémlemezre történő nyomtatáshoz; nyomdagépek, tipográfiai gépek; nyomdai [tipográfiai] prések

(1); nyomdai [tipográfiai] prések (2); rokkák; sörfőző gépek; sörpumpák; szőlőprések (1); szőlőprések (2);

szövőgépek; szövőgépek harisnyagyártáshoz; szövőszékek; varrógépek; varrógépek, tűzőgépek; 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.

 10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek; művégtagok, műszemek és

műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok; fogyatékkal élők számára kialakított terápiás eszközök és

segédeszközök; masszírozó készülékek; készülékek, eszközök és árucikkek csecsemők gondozásához; szexuális

 tevékenységet elősegítő készülékek, eszközök és árucikkek.

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

 berendezések.

  12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

  13    Lőfegyverek; lőszerek és lövedékek; robbanóanyagok; tűzijátékok.

  14    Nemesfémek és ötvözeteik; ékszerek, drágakövek és féldrágakövek; órák és más időmérő eszközök.

  15    Hangszerek; kottatartók és hangszerállványok; karmesteri pálcák.

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

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

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

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

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

 csövek és tömlők, nem fémből.

 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.
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 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.

 22    Kötelek és zsinegek; hálók; sátrak és ponyvák; napellenző tetők textilanyagokból vagy műanyagokból;

vitorlák; zsákok ömlesztett áru szállításához és tárolásához; párnázó-, bélelő- és tömőanyagok, a papír, karton,

 gumi vagy műanyagok kivételével; nyers textilrostok és ezek helyettesítő anyagai.

  23    Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra.

  24    Textíliák és pótanyagaik; háztartási vászonnemű; függönyök textilből vagy műanyagból.

  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.

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

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

erjesztett tejes italok étkezési célra, fermentált tejtermékek, kefír, tejturmixok, sűrített tej, tejes italok, sült tej,

 tejföl, tejhelyettesítők, tejszínhab, tejszín, vajkrém; étkezési olajok és zsírok.

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

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

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

 szószok; jég [fagyott víz].

 31    Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, akvakultúrás, kertészeti és erdészeti termékek; nyers és

feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és

 virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; maláta.

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

 más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

  33    Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

 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.

  36    Pénzügyi, monetáris és banki szolgáltatások; biztosítási szolgáltatások; ingatlanügyletek.

 37    Építőipari szolgáltatások; bányászati kitermelés, olaj- és gázfúrás; árvízvédelmi rendszerek telepítése és

javítása; betörésvédelmi riasztórendszerek felszerelése és javítása; biztonsági zárak javítása; bútorfelújítás,

restaurálás; elektromos berendezések üzembe helyezése és javítása; fagyasztókészülékek üzembe helyezése és

javítása; fűtőberendezések üzembe helyezése és javítása; felvonók felszerelése és javítása; fényképezőgépek

javítása; gépek üzembe helyezése és javítása; hangszerek restaurálása; irodagépek üzembe helyezése és javítása;

járművek karbantartása és javítása; légkondicionáló berendezések telepítése és javítása; műtárgyak restaurálása;

öntözőberendezések üzembe helyezése és javítása; repülőgépek karbantartása és javítása; telefonok üzembe

 helyezése és javítása.

  38    Távközlési szolgáltatások.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

élelmiszerek és italok tartósítása; 3D nyomtatás; ablaküveg színezése felületbevonással; anyagok, kelmék

beszegése; anyagok összeállítása mások megrendelése szerint; borok termelése mások javára; bőrfestés;

bőrmegmunkálás; cipőfestés; élelmiszerek füstölése; értéknövelő újrahasznosítás [hulladék-újrahasznosítás];

ezüstözés; famegmunkálás; felvetés [szövés]; fényképnyomtatás; fénynyomat, fotogravűr; fényszedési
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szolgáltatások; festési szolgáltatások; filmelőhívás; gyapjúfeldolgozás; hímzés; hulladékok és újrahasznosítható

anyagok osztályozása; kallózás, ványolás; kenyér egyedi igények szerinti előállítása; kerámiakészítés;

kovácsolás; könyvkötészet; laminálás, nyújtás; mérték utáni szabóság; mintanyomás; műtárgyak bekeretezése;

nyomtatási, nyomdai szolgáltatások; papír simítás (1); papír simítás (2); polírozás [csiszolás]; ruhaanyag festése

(1); ruhaanyag festése (2); ruhaanyagok előzsugorítása, beavatása; ruhaanyagok gyűrésállóvá tétele; ruhaanyagok

szabása; ruhák átalakítása; sörfőzés; steppelés; színszétválasztás; szitanyomás; szőrmefestés; szőrmék fényezése;

szőrme moly elleni kezelése; szőrme szatinálása; szűcsmunkák; textilanyagok fehérítése; textilanyagok

kikészítése, appretúrája (1); textilanyagok kikészítése, appretúrája (2); textilanyagok molymentesítése; textília

 impregnálása, vízhatlanná tétele; varrás; vízkezelés.

  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.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

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

 vagy állatok részére; mezőgazdasági, vízgazdálkodási, kertészeti és erdőgazdasági szolgáltatások.

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

vitarendezési szolgáltatások; arbitrációs szolgáltatások; domain nevek lajstromozása, regisztrálása [jogi

szolgáltatások]; galambok elengedése különleges alkalmakkor; házi kedvencek felügyelete [helyben]; horoszkóp

készítés; horoszkópos tanácsadás; kártyavető szolgáltatások; kutyasétáltató szolgáltatások; öltözködési

 segítségnyújtás kimonó viseléséhez; ruházat kölcsönzése.

 ( 210 ) M 21 03344

 ( 220 ) 2021.09.21.

 ( 731 )  dr. Ábrahám Zsolt Sándor, Budakalász (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  45    Közbenjárás; magánnyomozással kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; bűnmegelőzési konzultációs

szolgáltatások; genealógiai szolgáltatások; genealógiai kutatás; kísérő szolgáltatások; magánnyomozói

szolgáltatások; biztonsági kockázatok értékelése; biztonsági szolgáltatások; egyének védelméhez kapcsolódó

biztonsági szolgáltatások; személyi testőrszolgálat; személyi testőri szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatás;

szaktanácsadás biztonsági kérdésekben; őrző-védő szolgáltatások; előírásoknak való megfelelés ellenőrzése;

 biztonsági értékelés; vagyon- és személyvédelmi biztonsági szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 03755

 ( 220 ) 2021.11.09.

 ( 731 )  HMB Food Korlátolt Felelősségű Társaság, Szigetszentmiklós (HU)

 ( 740 )  Dr. Varga Balázs Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Misi Kemencéje Pizza - Egy csepp Itália a Csepel-szigeten

 ( 511 )  39    Élelmiszeráruk házhozszállítása; élelmiszerek szállítása; étel házhozszállítás; éttermi ételszállítás;

fagyasztott áruk hűtött szállítása; gyümölcs szállítása; hűtött áruk szállítása; pizza kiszállítás; valamint a

 készételek és italok házhozszállítása.

 43    Bár- és éttermi szolgáltatások; 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
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számára; ételek és italok felszolgálása éttermekben és bárokban; ételek és italok készítése és biztosítása azonnali

fogyasztásra; ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek számára; ételek és italok szolgáltatása vendégek

számára; ételfőzési, melegkonyhai szolgáltatások; ételkészítés; ételkészítés megrendelésre; ételkészítési

szolgáltatások; étkezdei, menzai szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások, beleértve az

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

grilléttermek; italszolgáltatás biztosítása; kantinok, büfék, étkezdék; pizzériák; vendéglátási szolgáltatások [étel-

 és italszolgáltatás].

 ( 210 ) M 21 03800

 ( 220 ) 2021.11.11.

 ( 731 )  Morvaköziné Bartha Erika, Szeged (HU)

 ( 740 )  Danyikó Diána, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   45    Spirituális szolgáltatások; spirituális útmutatással kapcsolatos tanácsadás.

 ( 210 ) M 21 04304

 ( 220 ) 2021.12.21.

 ( 731 )  Formula One Licensing B.V., Rotterdam (NL)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) HUNGARIAN GRAND PRIX

 ( 511 )  16    Papír- és háztartási célú ragasztóanyagok; könyvkötészeti anyagok; nyomdai betűk; klisék; fényképek;

tanítási anyagok; oktatási anyagok (kivéve készülékek); anyagok művészek részére; műanyag

csomagolóanyagok; papír, karton és ezekből az anyagokból készült áruk, nevezetesen könyvek, magazinok,

brosúrák és újságok; írószerek; ecsetek; nyomtatványok; matricák (írószerek); naplók; albumok; matricás

albumok; fényképalbumok; irodai kellékek, bútorok kivételével; rajzeszközök; irattartók (irodai kellékek);

papírzászlók; jegyek; jegyzettömbök; golyóstollak; tollak; rostirón; filctollak; papírtáskák; papír- vagy műanyag

szemeteszsákok; karton- vagy papírdobozok; tolltartók; kaparós matricák; naptárak; festékes dobozok; irattartó

mappák; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; plakátok; könyvecskék; ragasztószalagok irodai vagy háztartási

célokra; nyomódúcok; papír terítők; újságok; ragasztószalag-adagolók (irodai cikkek); írószertartók (írószerek);

lökhárító matricák; brosúrák; papír alátétek; golyóstoll készletek; ceruza készletek; rajzkészletek;

poggyászcímkék papírból; címkék, nem textilből; öntapadós címkék; papír kávéfilterek; gyűjthető fotók

sportolókról; emlékbélyeg ívek; útlevéltartók; útlevéltokok; útlevélborítók; személyi igazolvány tartók; notebook

tartók; gemkapcsok; gumiradírok; irodai kapcsok; írókréta; nyomtatott menetrendek; íróeszközök; műanyag

lapok; fóliák csomagoláshoz és burkoláshoz; tasakok csomagoláshoz és burkoláshoz; javítófolyadékok (irodai

kellékek); litográfiák; ceruzák; színező ceruzák; ceruzadíszek; könyvek; foglalkoztató füzetek; címregiszterek;

könyvek és ismertetők, beleértve sportolókkal és sporteseményekkel kapcsolatosakat; aláírókönyvek; földrajzi

térképek; elektromos vagy nem elektromos írógépek; ceruzahegyezők (elektromos vagy nem elektromos);

szövegkiemelők (írószerek); taneszközök (a készülékek kivételével); nyomtatott tananyagok; papír zsebkendők;

írószeres tokok (készletek); litográfiai műalkotások; rendezők (naptárak); festőpaletták; papír transzparensek;

papír; öntapadós papír jegyzetekhez; élelmiszercsomagoló papír; írópapír; másolópapír (írószerek);

ajándékcsomagoló papír; toalettpapír; világító papír; jegyek; belépőjegyek; belépőjegyek borítói; műanyag fólia
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élelmiszerek tartósításához; papírnehezékek; papírkapcsok; kapcsok; pénzcsipeszek; kapcsok irodai használatra;

töltőtollak; tolltartók; csekkfüzet-tartók; irattartók; magazintartók; sablonok, stencilek; programfüzetek; kifestők;

rajzfüzetek; írófüzetek; névjegykártyák; névjegykártya-tokok; igazolványok; igazolványtokok; nyakpántok; tartó

nyakpánttal; nyakpántok jegyekhez; nyakpántok papírkártyákhoz; jegytartók; papírkártya-tartók; derékszögű

vonalzó; festmények (képek), bekeretezve vagy keret nélkül; táblák (flipchart); színező filctollak; képregények;

magazinok (folyóiratok); postai bélyegzők; bélyegzők (pecsétek); könyvjelzők; borítékok (írószerek);

könyvtámaszok; állványok irodai cikkekhez; tárolók irodai cikkekhez; fényképállványok; állványok tollakhoz és

ceruzákhoz; tintapárnák; kártyák; meghívókártyák; nyomtatott vagy bélyegzett karton- vagy műanyag kártyák;

üdvözlőkártyák; képeslapok; kereskedelmi kártyák; rajzszögek; papír arctörlők; papírtörlök; tinta; nyomtatott

belépőjegyek; papír alátétek; papírtörölközők; papír törlőkendők; papírtörlők tisztításhoz; papírtörölközők

tisztításhoz; egyéb kozmetikai célú papírtörlők; egyéb kozmetikai célú papírtörölközők; sminkeltávolító

 papírkendők; utazási csekkek.

 38    Távközlés; hírügynökségi szolgáltatások; hírügynökségek; műsorszóró készülékek bérbeadása külső

műsorszóráshoz; távközlési berendezések bérbeadása; rádiós kommunikáció; telefonos kommunikáció;

kommunikáció távirati úton; távközlési kapcsolatok biztosítása globális számítógépes hálózathoz vagy internethez

vagy adatbázisokhoz; sporttal és sporteseményekkel kapcsolatos műsorok rádió- és televíziós közvetítése;

kábeltelevíziós műsorszórás; rádiós műsorszórás; adatforgalmazás és adattovábbítás analóg televízión, digitális

televízión, kábeltelevízión, műholdas televízión, fizetős televízión és rádión, interaktív televízión, interaktív

szórakoztatáson és interaktív versenyeken keresztül; televíziós műsorszórás; távközlési berendezések bérlése;

telefaxok bérlése; telefonok bérlése; az interneten, globális számítógépes hálózaton vagy vezeték nélküli

elektronikus kommunikációs eszközökön keresztül zenei streaming weboldalakhoz való hozzáférési idő bérlése;

adatbázis-szerverközponthoz való hozzáférési idő bérlése (távközlési szolgáltatások); számítógépes adatbázishoz

való hozzáférési idő bérlése (távközlési szolgáltatások); elektronikus levelezés; vitakörök működtetése az

interneten vagy bármely vezeték nélküli elektronikus kommunikációs hálózaton; hozzáférés biztosítása

adatkommunikációs szerverekhez és valós idejű csevegőfórumokhoz; távközlési kapcsolatok biztosítása globális

számítógépes hálózattal (internet) vagy adatbankokkal; műsorszórás; mobiltelefonos kommunikáció;

telexszolgáltatás; szolgáltatói szolgáltatások az interneten vagy bármely vezeték nélküli elektronikus

kommunikációs hálózaton keresztül (távközlési szolgáltatások); távközlési szolgáltatások és tanácsadás;

távközlési szolgáltatások jegyek interneten keresztül történő lefoglalására; kiskereskedelmi értékesítésre szánt

távközlési szolgáltatások a vevőkkel való interaktív kommunikáció révén; távközlési szolgáltatások információk,

üzenetek, képek és adatok fogadására és cseréjére; távkonferencia-szolgáltatások; mobiltelefon-szolgáltatások;

videotext és teletext átviteli szolgáltatások; személyhívó szolgáltatások (rádió, telefon vagy más elektronikus

kommunikációs eszköz segítségével); digitális zenét kínáló weboldalakhoz való hozzáférés biztosítása az

interneten egy globális számítógépes hálózaton vagy vezeték nélküli elektronikus kommunikációs eszközökön

keresztül; hozzáférés biztosítása egy többfelhasználós hálózati rendszerhez, amely fogadásokkal és

pénzjátékokkal, internetalapú szolgáltatásokkal és más globális hálózatokkal kapcsolatos információkat nyújt;

hozzáférés biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz vagy interaktív kommunikációs technológiákhoz

magán és kereskedelmi beszerzési és rendelési szolgáltatásokhoz való hozzáférés érdekében; hozzáférés

biztosítása és hozzáférés bérbeadása számítógépes hirdetőtáblákhoz és csevegőszobákhoz valós időben globális

számítógépes hálózaton keresztül; hozzáférési idő biztosítása globális számítógépes hálózathoz (internet) vagy

vezeték nélküli elektronikus kommunikációs eszközökön keresztül; telekommunikáció száloptikai hálózaton

keresztül; számítógépes információk (beleértve weboldalakat) és egyéb adatok telekommunikációja; multimédiás

telekommunikáció; kábeltelevíziós közvetítés és műsorszórás; információk (beleértve az adatkommunikációs

hálózatokon lévő oldalakat) távközlés útján történő továbbítása; információátvitel távközlési műholdon,

mikrohullámon vagy elektronikus, digitális vagy analóg úton; információátvitel mobiltelefonon, telefonon,

telefaxon és telexen keresztül; digitális információátvitel kábelen, vezetéken vagy száloptikán keresztül;

adatfolyam; elektronikus üzenetátvitel; számítógépes üzenet- és képátvitel; digitális zeneátvitel az interneten vagy

bármely vezeték nélküli elektronikus kommunikációs hálózaton keresztül; digitális zene továbbítása
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telekommunikáció útján; digitális zene továbbítása streaming weboldalakon keresztül; kereskedelmi internetes

oldalak továbbítása online vagy vezeték nélküli elektronikus kommunikációs eszközökön keresztül; telefax

továbbítása; elektronikus kiadványok online továbbítása; video- és hanganyagok streamingje az interneten

keresztül; digitális zene streamingje mobiltelefonon keresztül; esport események streamingje; televíziós és

rádióműsorok továbbítása és terjesztése az interneten vagy vezeték nélküli elektronikus kommunikációs

eszközökön keresztül; televíziós és rádióműsorok továbbítása és terjesztése az interneten vagy vezeték nélküli

elektronikus kommunikációs eszközökön keresztül; filmfelvételek, hang- és videofelvételek szimultán

közvetítése; filmfelvételek, hang- és videofelvételek szimultán feltöltése; interaktív oktatási és szórakoztató

termékekkel, interaktív CD-kkel, CD-ROM-okkal, számítógépes programokkal és számítógépes játékokkal

kapcsolatos adatok és információk szimultán közvetítése (távközlés); interaktív oktatási és szórakoztató

termékekkel, interaktív CD-kkel, CD-ROM-okkal, számítógépes programokkal és számítógépes játékokkal

kapcsolatos adatok és információk szimultán feltöltése (távközlés); műholdas közvetítés; több felhasználó

számára hozzáférést biztosító szolgáltatások egy számítógépes globális információs hálózathoz vagy bármely

adatbázishoz bármilyen típusú információ, kép vagy hang továbbítása és terjesztése céljából; adatok vagy

 audiovizuális képek interneten keresztül történő terjesztése.

 41    Sport- és kulturális tevékenységek; oktatás; szórakoztatás; képzés; fogadási és szerencsejáték-szolgáltatások

online az interneten vagy bármely vezeték nélküli elektronikus kommunikációs hálózaton; sportesemények rádió-

vagy televíziós közvetítése; időmérés sporteseményeken; éjszakai klub szolgáltatások; hang- és képfelvételek

terjesztése az interneten keresztül; digitális zenei ajánlatok telekommunikáción keresztül; jegyek kiállítása

eseményekre, beleértve a motorsport eseményeket is; szórakoztatás filmek, televízió, előadások és műsorok

révén; interaktív szórakoztatás; gyakorlati képzés (bemutató); online oktatási információk biztosítása

számítógépes adatbázisból vagy interneten vagy bármely vezeték nélküli elektronikus kommunikációs hálózaton

keresztül; szórakoztatási tárgyú információk (beleértve a sporttal kapcsolatosakat is) online nyújtása

számítógépes adatbázisból vagy interneten vagy bármely vezeték nélküli elektronikus kommunikációs hálózaton

keresztül; hang- és képfelvételek bérbeadása szórakoztató célokra; videó és audiovizuális berendezések

bérbeadása; digitális zene nyújtása az interneten keresztül; sport- és kulturális rendezvények és tevékenységek

szervezése; motorsporttal kapcsolatos rendezvények szervezése; kiállítások szervezése oktatási, szórakoztató,

sport- és kulturális céllal; sportversenyek szervezése; vetélkedők, versenyek szervezése; szépségversenyek

szervezése; számítógépes játékversenyek szervezése; lottójátékok szervezése; koncertek, konferenciák és

továbbképző műhelyek szervezése és lebonyolítása; vidámparki szolgáltatások; vidámparkok; partiszervezés

(szórakoztatás); sportlétesítmények biztosítása; rekreációs létesítmények biztosítása; animációs rajzfilmek

gyártása mozi számára; animációs rajzfilmek gyártása televízió számára; rádió- és televízió műsorok, valamint

műsoros videokazetták előállítása; filmfelvételek, valamint hang- és videofelvételek gyártása, bemutatása és

terjesztése; filmfelvételek, valamint hang- és videofelvételek gyártása, bemutatása és kölcsönzése; digitális zene

(nem letölthető) szolgáltatása; könyvkiadás; könyvek és elektronikus folyóiratok online kiadása; belépőjegyek

foglalása sport- vagy szórakoztató rendezvényekre; sporttal kapcsolatos fogadási és játékszolgáltatások;

ügyfélfogadási szolgáltatások (szórakoztató szolgáltatások); könyv-, film-, fotó- és videószerkesztési

szolgáltatások; szórakoztató szolgáltatások sportesemények élő és késleltetett közvetítésének nyilvános

megtekintése formájában; sporteseményekkel kapcsolatos szórakoztató szolgáltatások; sporteseményekkel vagy

szórakozással kapcsolatos információs szolgáltatások; vendéglátóipari szolgáltatások (szórakoztatás); hang- és

videofelvételi szolgáltatások; elektronikus játékok biztosítása interneten vagy mobiltelefonon keresztül;

jegyfoglalás szórakoztató-, sport- és kulturális eseményekre; nyereményhúzások (lottójátékok); szórakoztató

létesítmények biztosítása; fordítási szolgáltatások; fényképészeti szolgáltatások; képriport készítés; fényképek

készítése mások számára; audio/vizuális és fényképészeti berendezések és eszközök kölcsönzése;

sportinformációk nyújtása; létesítmények biztosítása sporteseményekhez; szórakoztató rendezvények szervezése

és lebonyolítása jótékonysági céllal; sportesemények szervezése és lebonyolítása jótékonysági céllal; oktatási

rendezvények szervezése és lebonyolítása jótékonysági céllal; sport- és kulturális tevékenységek szervezése és

lebonyolítása jótékonysági céllal; online, nem letölthető digitális média, beleértve a gyűjtemények biztosítása;
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online biztosított virtuális valóság játék számítógépes hálózatról; online biztosított virtuális valóság

kiskereskedelmi szolgáltatás számítógépes hálózatról; online biztosított virtuális valóság szórakoztató szolgáltatás

számítógépes hálózatról; nem letölthető virtuális árucikkeket, köztük sporteszközöket, járműfelszereléseket,

dísztárgyakat, ruházatot, ruházati kiegészítőket, táskákat, pénztárcákat, esernyőket, nyakpántokat, fülvédőket,

fejhallgatókat, játékokat, játékszereket, ajándéktárgyakat, csecsebecséket, kulcstartókat, nyomtatványokat,

könyveket, plakátokat, digitális művészetet, fényképeket, festményeket, szobrokat, hangfelvételeket,

videofelvételeket, írószereket, ékszereket, parfümöket, elektronikai termékeket, DVD-ket, mobiltelefon-borítókat,

számítógépes szoftvereket, számítógépes játékokat, étel- és italtartókat magukban foglaló szórakoztató

 szolgáltatások; felszerelések és létesítmények bérbeadása oktatási, szórakoztató, sport és kulturális célra.

 ( 210 ) M 21 04305

 ( 220 ) 2021.12.21.

 ( 731 )  Formula One Licensing B.V., Rotterdam (NL)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) MAGYAR NAGYDÍJ

 ( 511 )  16    Papír- és háztartási célú ragasztóanyagok; könyvkötészeti anyagok; nyomdai betűk; klisék; fényképek;

tanítási anyagok; oktatási anyagok (kivéve készülékek); anyagok művészek részére; műanyag

csomagolóanyagok; papír, karton és ezekből az anyagokból készült áruk, nevezetesen könyvek, magazinok,

brosúrák és újságok; írószerek; ecsetek; nyomtatványok; matricák (írószerek); naplók; albumok; matricás

albumok; fényképalbumok; irodai kellékek, bútorok kivételével; rajzeszközök; irattartók (irodai kellékek);

papírzászlók; jegyek; jegyzettömbök; golyóstollak; tollak; rostirón; filctollak; papírtáskák; papír- vagy műanyag

szemeteszsákok; karton- vagy papírdobozok; tolltartók; kaparós matricák; naptárak; festékes dobozok; irattartó

mappák; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; plakátok; könyvecskék; ragasztószalagok irodai vagy háztartási

célokra; nyomódúcok; papír terítők; újságok; ragasztószalag-adagolók (irodai cikkek); írószertartók (írószerek);

lökhárító matricák; brosúrák; papír alátétek; golyóstoll készletek; ceruza készletek; rajzkészletek;

poggyászcímkék papírból; címkék, nem textilből; öntapadós címkék; papír kávéfilterek; gyűjthető fotók

sportolókról; emlékbélyeg ívek; útlevéltartók; útlevéltokok; útlevélborítók; személyi igazolvány tartók; notebook

tartók; gemkapcsok; gumiradírok; irodai kapcsok; írókréta; nyomtatott menetrendek; íróeszközök; műanyag

lapok; fóliák csomagoláshoz és burkoláshoz; tasakok csomagoláshoz és burkoláshoz; javítófolyadékok (irodai

kellékek); litográfiák; ceruzák; színező ceruzák; ceruzadíszek; könyvek; foglalkoztató füzetek; címregiszterek;

könyvek és ismertetők, beleértve sportolókkal és sporteseményekkel kapcsolatosakat; aláírókönyvek; földrajzi

térképek; elektromos vagy nem elektromos írógépek; ceruzahegyezők (elektromos vagy nem elektromos);

szövegkiemelők (írószerek); taneszközök (a készülékek kivételével); nyomtatott tananyagok; papír zsebkendők;

írószeres tokok (készletek); litográfiai műalkotások; rendezők (naptárak); festőpaletták; papír transzparensek;

papír; öntapadós papír jegyzetekhez; élelmiszercsomagoló papír; írópapír; másolópapír (írószerek);

ajándékcsomagoló papír; toalettpapír; világító papír; jegyek; belépőjegyek; belépőjegyek borítói; műanyag fólia

élelmiszerek tartósításához; papírnehezékek; papírkapcsok; kapcsok; pénzcsipeszek; kapcsok irodai használatra;

töltőtollak; tolltartók; csekkfüzet-tartók; irattartók; magazintartók; sablonok, stencilek; programfüzetek; kifestők;

rajzfüzetek; írófüzetek; névjegykártyák; névjegykártya-tokok; igazolványok; igazolványtokok; nyakpántok; tartó

nyakpánttal; nyakpántok jegyekhez; nyakpántok papírkártyákhoz; jegytartók; papírkártya-tartók; derékszögű

vonalzó; festmények (képek), bekeretezve vagy keret nélkül; táblák (flipchart); színező filctollak; képregények;

magazinok (folyóiratok); postai bélyegzők; bélyegzők (pecsétek); könyvjelzők; borítékok (írószerek);

könyvtámaszok; állványok irodai cikkekhez; tárolók irodai cikkekhez; fényképállványok; állványok tollakhoz és

ceruzákhoz; tintapárnák; kártyák; meghívókártyák; nyomtatott vagy bélyegzett karton- vagy műanyag kártyák;

üdvözlőkártyák; képeslapok; kereskedelmi kártyák; rajzszögek; papír arctörlők; papírtörlök; tinta; nyomtatott

belépőjegyek; papír alátétek; papírtörölközők; papír törlőkendők; papírtörlők tisztításhoz; papírtörölközők

tisztításhoz; egyéb kozmetikai célú papírtörlők; egyéb kozmetikai célú papírtörölközők; sminkeltávolító

 papírkendők; utazási csekkek.
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 38    Távközlés; hírügynökségi szolgáltatások; hírügynökségek; műsorszóró készülékek bérbeadása külső

műsorszóráshoz; távközlési berendezések bérbeadása; rádiós kommunikáció; telefonos kommunikáció;

kommunikáció távirati úton; távközlési kapcsolatok biztosítása globális számítógépes hálózathoz vagy internethez

vagy adatbázisokhoz; sporttal és sporteseményekkel kapcsolatos műsorok rádió- és televíziós közvetítése;

kábeltelevíziós műsorszórás; rádiós műsorszórás; adatforgalmazás és adattovábbítás analóg televízión, digitális

televízión, kábeltelevízión, műholdas televízión, fizetős televízión és rádión, interaktív televízión, interaktív

szórakoztatáson és interaktív versenyeken keresztül; televíziós műsorszórás; távközlési berendezések bérlése;

telefaxok bérlése; telefonok bérlése; az interneten, globális számítógépes hálózaton vagy vezeték nélküli

elektronikus kommunikációs eszközökön keresztül zenei streaming weboldalakhoz való hozzáférési idő bérlése;

adatbázis-szerverközponthoz való hozzáférési idő bérlése (távközlési szolgáltatások); számítógépes adatbázishoz

való hozzáférési idő bérlése (távközlési szolgáltatások); elektronikus levelezés; vitakörök működtetése az

interneten vagy bármely vezeték nélküli elektronikus kommunikációs hálózaton; hozzáférés biztosítása

adatkommunikációs szerverekhez és valós idejű csevegőfórumokhoz; távközlési kapcsolatok biztosítása globális

számítógépes hálózattal (internet) vagy adatbankokkal; műsorszórás; mobiltelefonos kommunikáció;

telexszolgáltatás; szolgáltatói szolgáltatások az interneten vagy bármely vezeték nélküli elektronikus

kommunikációs hálózaton keresztül (távközlési szolgáltatások); távközlési szolgáltatások és tanácsadás;

távközlési szolgáltatások jegyek interneten keresztül történő lefoglalására; kiskereskedelmi értékesítésre szánt

távközlési szolgáltatások a vevőkkel való interaktív kommunikáció révén; távközlési szolgáltatások információk,

üzenetek, képek és adatok fogadására és cseréjére; távkonferencia-szolgáltatások; mobiltelefon-szolgáltatások;

videotext és teletext átviteli szolgáltatások; személyhívó szolgáltatások (rádió, telefon vagy más elektronikus

kommunikációs eszköz segítségével); digitális zenét kínáló weboldalakhoz való hozzáférés biztosítása az

interneten egy globális számítógépes hálózaton vagy vezeték nélküli elektronikus kommunikációs eszközökön

keresztül; hozzáférés biztosítása egy többfelhasználós hálózati rendszerhez, amely fogadásokkal és

pénzjátékokkal, internetalapú szolgáltatásokkal és más globális hálózatokkal kapcsolatos információkat nyújt;

hozzáférés biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz vagy interaktív kommunikációs technológiákhoz

magán és kereskedelmi beszerzési és rendelési szolgáltatásokhoz való hozzáférés érdekében; hozzáférés

biztosítása és hozzáférés bérbeadása számítógépes hirdetőtáblákhoz és csevegőszobákhoz valós időben globális

számítógépes hálózaton keresztül; hozzáférési idő biztosítása globális számítógépes hálózathoz (internet) vagy

vezeték nélküli elektronikus kommunikációs eszközökön keresztül; telekommunikáció száloptikai hálózaton

keresztül; számítógépes információk (beleértve weboldalakat) és egyéb adatok telekommunikációja; multimédiás

telekommunikáció; kábeltelevíziós közvetítés és műsorszórás; információk (beleértve az adatkommunikációs

hálózatokon lévő oldalakat) távközlés útján történő továbbítása; információátvitel távközlési műholdon,

mikrohullámon vagy elektronikus, digitális vagy analóg úton; információátvitel mobiltelefonon, telefonon,

telefaxon és telexen keresztül; digitális információátvitel kábelen, vezetéken vagy száloptikán keresztül;

adatfolyam; elektronikus üzenetátvitel; számítógépes üzenet- és képátvitel; digitális zeneátvitel az interneten vagy

bármely vezeték nélküli elektronikus kommunikációs hálózaton keresztül; digitális zene továbbítása

telekommunikáció útján; digitális zene továbbítása streaming weboldalakon keresztül; kereskedelmi internetes

oldalak továbbítása online vagy vezeték nélküli elektronikus kommunikációs eszközökön keresztül; telefax

továbbítása; elektronikus kiadványok online továbbítása; video- és hanganyagok streamingje az interneten

keresztül; digitális zene streamingje mobiltelefonon keresztül; esport események streamingje; televíziós és

rádióműsorok továbbítása és terjesztése az interneten vagy vezeték nélküli elektronikus kommunikációs

eszközökön keresztül; televíziós és rádióműsorok továbbítása és terjesztése az interneten vagy vezeték nélküli

elektronikus kommunikációs eszközökön keresztül; filmfelvételek, hang- és videofelvételek szimultán

közvetítése; filmfelvételek, hang- és videofelvételek szimultán feltöltése; interaktív oktatási és szórakoztató

termékekkel, interaktív CD-kkel, CD-ROM-okkal, számítógépes programokkal és számítógépes játékokkal

kapcsolatos adatok és információk szimultán közvetítése (távközlés); interaktív oktatási és szórakoztató

termékekkel, interaktív CD-kkel, CD-ROM-okkal, számítógépes programokkal és számítógépes játékokkal

kapcsolatos adatok és információk szimultán feltöltése (távközlés); műholdas közvetítés; több felhasználó
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számára hozzáférést biztosító szolgáltatások egy számítógépes globális információs hálózathoz vagy bármely

adatbázishoz bármilyen típusú információ, kép vagy hang továbbítása és terjesztése céljából; adatok vagy

 audiovizuális képek interneten keresztül történő terjesztése.

 41    Sport- és kulturális tevékenységek; oktatás; szórakoztatás; képzés; fogadási és szerencsejáték-szolgáltatások

online az interneten vagy bármely vezeték nélküli elektronikus kommunikációs hálózaton; sportesemények rádió-

vagy televíziós közvetítése; időmérés sporteseményeken; éjszakai klub szolgáltatások; hang- és képfelvételek

terjesztése az interneten keresztül; digitális zenei ajánlatok telekommunikáción keresztül; jegyek kiállítása

eseményekre, beleértve a motorsport eseményeket is; szórakoztatás filmek, televízió, előadások és műsorok

révén; interaktív szórakoztatás; gyakorlati képzés (bemutató); online oktatási információk biztosítása

számítógépes adatbázisból vagy interneten vagy bármely vezeték nélküli elektronikus kommunikációs hálózaton

keresztül; szórakoztatási tárgyú információk (beleértve a sporttal kapcsolatosakat is) online nyújtása

számítógépes adatbázisból vagy interneten vagy bármely vezeték nélküli elektronikus kommunikációs hálózaton

keresztül; hang- és képfelvételek bérbeadása szórakoztató célokra; videó és audiovizuális berendezések

bérbeadása; digitális zene nyújtása az interneten keresztül; sport- és kulturális rendezvények és tevékenységek

szervezése; motorsporttal kapcsolatos rendezvények szervezése; kiállítások szervezése oktatási, szórakoztató,

sport- és kulturális céllal; sportversenyek szervezése; vetélkedők, versenyek szervezése; szépségversenyek

szervezése; számítógépes játékversenyek szervezése; lottójátékok szervezése; koncertek, konferenciák és

továbbképző műhelyek szervezése és lebonyolítása; vidámparki szolgáltatások; vidámparkok; partiszervezés

(szórakoztatás); sportlétesítmények biztosítása; rekreációs létesítmények biztosítása; animációs rajzfilmek

gyártása mozi számára; animációs rajzfilmek gyártása televízió számára; rádió- és televízió műsorok, valamint

műsoros videokazetták előállítása; filmfelvételek, valamint hang- és videofelvételek gyártása, bemutatása és

terjesztése; filmfelvételek, valamint hang- és videofelvételek gyártása, bemutatása és kölcsönzése; digitális zene

(nem letölthető) szolgáltatása; könyvkiadás; könyvek és elektronikus folyóiratok online kiadása; belépőjegyek

foglalása sport- vagy szórakoztató rendezvényekre; sporttal kapcsolatos fogadási és játékszolgáltatások;

ügyfélfogadási szolgáltatások (szórakoztató szolgáltatások); könyv-, film-, fotó- és videószerkesztési

szolgáltatások; szórakoztató szolgáltatások sportesemények élő és késleltetett közvetítésének nyilvános

megtekintése formájában; sporteseményekkel kapcsolatos szórakoztató szolgáltatások; sporteseményekkel vagy

szórakozással kapcsolatos információs szolgáltatások; vendéglátóipari szolgáltatások (szórakoztatás); hang- és

videofelvételi szolgáltatások; elektronikus játékok biztosítása interneten vagy mobiltelefonon keresztül;

jegyfoglalás szórakoztató-, sport- és kulturális eseményekre; nyereményhúzások (lottójátékok); szórakoztató

létesítmények biztosítása; fordítási szolgáltatások; fényképészeti szolgáltatások; képriport készítés; fényképek

készítése mások számára; audio/vizuális és fényképészeti berendezések és eszközök kölcsönzése;

sportinformációk nyújtása; létesítmények biztosítása sporteseményekhez; szórakoztató rendezvények szervezése

és lebonyolítása jótékonysági céllal; sportesemények szervezése és lebonyolítása jótékonysági céllal; oktatási

rendezvények szervezése és lebonyolítása jótékonysági céllal; sport- és kulturális tevékenységek szervezése és

lebonyolítása jótékonysági céllal; online, nem letölthető digitális média, beleértve a gyűjtemények biztosítása;

online biztosított virtuális valóság játék számítógépes hálózatról; online biztosított virtuális valóság

kiskereskedelmi szolgáltatás számítógépes hálózatról; online biztosított virtuális valóság szórakoztató szolgáltatás

számítógépes hálózatról; nem letölthető virtuális árucikkeket, köztük sporteszközöket, járműfelszereléseket,

dísztárgyakat, ruházatot, ruházati kiegészítőket, táskákat, pénztárcákat, esernyőket, nyakpántokat, fülvédőket,

fejhallgatókat, játékokat, játékszereket, ajándéktárgyakat, csecsebecséket, kulcstartókat, nyomtatványokat,

könyveket, plakátokat, digitális művészetet, fényképeket, festményeket, szobrokat, hangfelvételeket,

videofelvételeket, írószereket, ékszereket, parfümöket, elektronikai termékeket, DVD-ket, mobiltelefon-borítókat,

számítógépes szoftvereket, számítógépes játékokat, étel- és italtartókat magukban foglaló szórakoztató

 szolgáltatások; felszerelések és létesítmények bérbeadása oktatási, szórakoztató, sport és kulturális célra.

 ( 210 ) M 22 00010

 ( 220 ) 2022.01.03.
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 ( 731 )  Trend 4All Korlátolt Felelősségű Társaság, Törökbálint (HU)

 ( 740 )  Német Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) NOOR

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 210 ) M 22 00133

 ( 220 ) 2022.01.16.

 ( 731 )  MK Sweet Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Arcszappanok; illatosított szappanok; kézmosó szappanok; kézműves szappanok; kozmetikai szappanok;

mosdószappanok; pipere szappanok; szappan; szappan lapocskák személyes használatra; szappan termékek;

szappanlapok; szappannal átitatott szivacsok; szappanok; szappanok testápoláshoz; szépségápoló szappan; szilárd

 szappanok a test lemosására; testápoló krémszappan; toalett szappanok.

 ( 210 ) M 22 00185

 ( 220 ) 2022.01.20.

 ( 731 )  Fehérvár 19 Jégkorong Akadémia Alapítvány, Székesfehérvár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Szitanyomatok; hímzéshez vagy szövet rátételekhez való előnyomott matricák; nyomdaipari termékek;

 nyomtatott reklámanyagok.

 25    Alsónemű és hálóruházat; alsórészek [ruházat]; anorák; bő szárú rövidnadrágok; bő szárú szabadidős

nadrágok; bokazoknik; bomberdzsekik; bőrdzsekik; bőrkabátok; bőrmellények; bőrnadrágok; bőrövek; buggyos

térdnadrágok, bricsesznadrágok; csecsemő felsőruházat; csecsemőkelengyék, babakelengyék; csecsemőnadrágok;

csecsemőruházat; derékszíjak, övek; díszzsebkendők [ruházat]; dzsekik; dzsekik bélései; dzsekik

sportruházatként; dzsekik, széldzsekik, ingkabátok; edző nadrág; edző rövidnadrágok, sportos rövidnadrágok;

egyberészes fürdőruhák [hurkolt/kötöttáruk]; egyenruhák; egyrészes kisgyermek- és csecsemőruhák; egyrészes

overallok (playsuit); egyrészes ruhák; egyujjas kesztyűk; eső elleni viselet; esőálló ruházat; esőkabátok;

esőköpenyek; esőköpenyek, esőkabátok; esőnadrágok; farmerdzsekik; farmerek; farmerkabátok; farmernadrágok;

farmerruházat; fejkendő; fejkendők; fejpánt, izzadás felfogására; fejpántok izzadás felfogására; fejre való sálak,

fejkendők; felsőkabátok; felsőruházat; férfi és női dzsekik, kabátok, nadrágok, mellények; férfi és női ingek; férfi

felsőruházat; férfi, női és gyermek ruházat; férfi öltönyök; férfi ruházat; férfi zoknik; fiú felsőruházat; fiú ruházat;

futómezek; futónadrágok; futótrikók; galléros ingek; garbó nyakú felsők; garbó nyakú ingek; garbó nyakú

pulóverek; gyermek felsőruházat; gyermekek beöltözős játékaihoz használatos jelmezek; gyermekruházat; hálós

jelzőtrikók; hímzett ruhadarabok; hosszú kabátok; hosszú ujjú alsóingek; hosszú ujjú ingek; hosszú ujjú

pulóverek; hosszúnadrágok; hosszúnadrágok, nadrágok; időjárásálló felsőruházat; időjárásálló ruházat; ingek;

kabátok, dzsekik; kabátok nőknek; kapucnis felsők; kapucnis pulóverek; kapucnis pulóverek, melegítőfelsők;

kendők fejre; kendők [ruházat]; kesztyű, mint ruházat; kesztyűk; kesztyűk bőrből, irhából vagy szőrméből;

kesztyűk [ruházat]; kétujjas kesztyűk; korcsolyaruhák; kötött dzsekik, kabátok; kötött kesztyűk; kötött mellények;

kötött pólók; kötött ruhadarabok; kötött topok; kötöttáruk [ruházat]; lábfej nélküli harisnyanadrágok; lábfej

nélküli zoknik; lábszármelegítők; lábszárvédők; legging nadrágok, cicanadrágok; meleg kesztyűk érintőképernyős

készülékekhez; melegítő felsők; melegítő felsők, sportos pulóverek; melegítő nadrágok, tréning nadrágok;
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melegítőalsók; melegítődzsekik; melegítőfelsők; melegítőnadrág; melegítőnadrágok; melegítőnadrágok, melegítő

alsók; melegítőnadrágok, melegítőalsók; melegítőnadrágok [ruházat]; mellények; mellények [ruházat];

mellények, kötött mellények; mezek; mezek, sporttrikók, egyberészes fürdőruhák; munkaruházati cikkek;

nadrágok; nadrágok hétköznapi viseletre; női felsőruházat; női ingek, blúzok; női ruhák; nyakkendők; partedlik,

előkék, nem papírból; partedlik; pólóingek; pólóingek, kötött ingek, pólók; pulóverek; pulóverek, kötényruhák;

pulóverek, kötött pulóverek; pulóverek, mezek; pulóverek, szvetterek; rövid ujjú ingek; rövid ujjú pólók; rövid

ujjú sportingek; rövidnadrágok; rövidnadrágok amerikai futballhoz; rövidnadrágok [ruházat]; rövidnadrágok,

shortok; rövidnadrágok, sortok; ruházat sportoláshoz; ruházati cikkek nők számára; ruházati cikként használt

papírkalapok, papírcsákók; sálak; sálak [nyaksálak]; sálak [ruházati cikkek]; sport felsők, topok; sportbírói

egyenruhák; sportkabátok; sportmellények; sportnadrágok; sportruhák és -mezek; sportruházat; sportruházat

[kivéve golfkesztyűk]; sportzakók; sportzokni; sportzoknik; steppelt dzsekik [ruházat]; széldzsekik; széldzsekik,

 bomber dzsekik; téli kesztyűk; télikabátok; télikabátok, nagykabátok; térdzoknik; zakók, dzsekik; zoknik.

  26    Hímzések; hímzések ruházati cikkekhez, hímzett szövetek.

 35    Hirdetések és reklámanyagok [szórólapok, prospektusok, reklámcédulák és minták] terjesztése; nyomtatott

 reklámanyagok terjesztése; reklámanyag készítése; reklámanyagok készítése.

  40    Szitanyomás; hímzés; hímzési szolgáltatásokra vonatkozó információk biztosítása; kézimunka/hímzés.

 ( 210 ) M 22 00186

 ( 220 ) 2022.01.20.

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

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Hús és hústermékek; csirke, csirkehús; csirkeburgerek; csirkecombok; disznóhús; fagyasztott baromfi;

fagyasztott húsok; fagyasztott hústermékek; feldolgozott hústermékek; friss baromfi; friss csirke; friss húsok;

füstölt húsok; füstölt kolbászok; főtt húsok; főtthúskonzerv; hamburgerek, húspogácsák; hot dog virslik; hús,

tartósított; húsok; hústermékek hamburgerek formájában; kolbász; marhahús; marhahús szeletek;

marhahúskonzervek; pulykaburgerek; pácolt húsok; pulyka; pulykahús; pulykahús termékek; roston sült hús;

sertéshúskonzerv; sertésszelet; sonka; sózott vagdalt marhahúsok; szárított hús; főtt húsételek; konyhakész hús;

készételek húsból; pástétomok húsból; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,

 lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt; étkezési olajok és zsírok.

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

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

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

szószok; jég (fagyott víz); szendvicsek; pizzák; kávéraomák; 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.

 39    Étel házhozszállítás; ételt és italt tartalmazó kosarak, élelmiszer csomagok kézbesítése; éttermi ételszállítás;

hordár szolgáltatások [szállítás]; hűtött áruk hűtött szállítása; kiskereskedelmi áruk elosztása [szállítása];

 készételek és italok házhozszállítása.

 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 00187

 ( 220 ) 2022.01.20.

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

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) BÁCSI GOURMET

 ( 511 )  29    Hús és hústermékek; csirke, csirkehús; csirkeburgerek; csirkecombok; disznóhús; fagyasztott baromfi;

fagyasztott húsok; fagyasztott hústermékek; feldolgozott hústermékek; friss baromfi; friss csirke; friss húsok;

füstölt húsok; füstölt kolbászok; főtt húsok; főtthúskonzerv; hamburgerek, húspogácsák; hot dog virslik; hús,

tartósított; húsok; hústermékek hamburgerek formájában; kolbász; marhahús; marhahús szeletek;

marhahúskonzervek; pulykaburgerek; pácolt húsok; pulyka; pulykahús; pulykahús termékek; roston sült hús;

sertéshúskonzerv; sertésszelet; sonka; sózott vagdalt marhahúsok; szárított hús; főtt húsételek; konyhakész hús;

készételek húsból; pástétomok húsból; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,

 lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt; étkezési olajok és zsírok.

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

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

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

szószok; jég (fagyott víz); szendvicsek; pizzák; kávéraomák; 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.

 39    Étel házhozszállítás; ételt és italt tartalmazó kosarak, élelmiszer csomagok kézbesítése; éttermi ételszállítás;

hordár szolgáltatások [szállítás]; hűtött áruk hűtött szállítása; kiskereskedelmi áruk elosztása [szállítása];

 készételek és italok házhozszállítása.

 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;

kantinok, büfék, étkezdék; gyorséttermek, snack bárok; pizzériák; önkiszolgáló éttermek; vendéglátási

 szolgáltatások (étel- és italszolgáltatás).

 ( 210 ) M 22 00188

 ( 220 ) 2022.01.20.

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

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Hús és hústermékek; csirke, csirkehús; csirkeburgerek; csirkecombok; disznóhús; fagyasztott baromfi;

fagyasztott húsok; fagyasztott hústermékek; feldolgozott hústermékek; friss baromfi; friss csirke; friss húsok;

füstölt húsok; füstölt kolbászok; főtt húsok; főtthúskonzerv; hamburgerek, húspogácsák; hot dog virslik; hús,

tartósított; húsok; hústermékek hamburgerek formájában; kolbász; marhahús; marhahús szeletek;

marhahúskonzervek; pulykaburgerek; pácolt húsok; pulyka; pulykahús; pulykahús termékek; roston sült hús;

sertéshúskonzerv; sertésszelet; sonka; sózott vagdalt marhahúsok; szárított hús; főtt húsételek; konyhakész hús;

készételek húsból; pástétomok húsból; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,
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 lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt; étkezési olajok és zsírok.

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

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

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

szószok; jég (fagyott víz); szendvicsek; pizzák; kávéraomák; 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.

 39    Étel házhozszállítás; ételt és italt tartalmazó kosarak, élelmiszer csomagok kézbesítése; éttermi ételszállítás;

hordár szolgáltatások [szállítás]; hűtött áruk hűtött szállítása; kiskereskedelmi áruk elosztása [szállítása];

 készételek és italok házhozszállítása.

 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;

kantinok, büfék, étkezdék; gyorséttermek, snack bárok; pizzériák; önkiszolgáló éttermek; vendéglátási

 szolgáltatások (étel- és italszolgáltatás).

 ( 210 ) M 22 00189

 ( 220 ) 2022.01.20.

 ( 731 )  Helice Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) BÁCSI ÍZMŰVES

 ( 511 )  29    Hús és hústermékek; csirke, csirkehús; csirkeburgerek; csirkecombok; disznóhús; fagyasztott baromfi;

fagyasztott húsok; fagyasztott hústermékek; feldolgozott hústermékek; friss baromfi; friss csirke; friss húsok;

füstölt húsok; füstölt kolbászok; főtt húsok; főtthúskonzerv; hamburgerek, húspogácsák; hot dog virslik; hús,

tartósított; húsok; hústermékek hamburgerek formájában; kolbász; marhahús; marhahús szeletek;

marhahúskonzervek; pulykaburgerek; pácolt húsok; pulyka; pulykahús; pulykahús termékek; roston sült hús;

sertéshúskonzerv; sertésszelet; sonka; sózott vagdalt marhahúsok; szárított hús; főtt húsételek; konyhakész hús;

készételek húsból; pástétomok húsból; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,

 lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt; étkezési olajok és zsírok.

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

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

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

szószok; jég (fagyott víz); szendvicsek; pizzák; kávéraomák; 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.

 39    Étel házhozszállítás; ételt és italt tartalmazó kosarak, élelmiszer csomagok kézbesítése; éttermi ételszállítás;

hordár szolgáltatások [szállítás]; hűtött áruk hűtött szállítása; kiskereskedelmi áruk elosztása [szállítása];

 készételek és italok házhozszállítása.

 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;

kantinok, büfék, étkezdék; gyorséttermek, snack bárok; pizzériák; önkiszolgáló éttermek; vendéglátási

 szolgáltatások (étel- és italszolgáltatás).

 ( 210 ) M 22 00310

 ( 220 ) 2022.02.01.

 ( 731 )  BKK Zrt., Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Barcza András Zsolt, Budapest

  

( 546 )

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 210 ) M 22 00370

 ( 220 ) 2022.02.09.

 ( 731 )  Freshupp s.r.o., Sturovo (SK)

 ( 740 )  Dr. Szabó Viktória, Szombathely

  
( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 00378

 ( 220 ) 2022.02.09.

 ( 731 )  dr. Mucsi Anna, Gödöllő (HU)

 ( 740 )  dr. Varga Csilla Katalin, Budapest

 ( 541 ) Kedves Testem! Egészség kívül, belül, körülötted

 ( 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 00379

 ( 220 ) 2022.02.09.

 ( 731 )  Fonte Viva Kft., Somogyvár (HU)

 ( 740 )  Siegler Bird & Bird Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Ásványvizek; szénsavas vizek; szénsavmentes víz; vizek [italok]; palackozott víz; szódavíz; ízesített

 ásványvíz; tápanyaggal dúsított víz; vitaminnal dúsított szénsavas víz.

 ( 210 ) M 22 00454

 ( 220 ) 2022.02.15.

 ( 731 )  Sorbán Andrea, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Túri Edit, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Lemezlovas [DJ] szolgáltatások; lemezlovasok, DJ szolgáltatások partikra és különleges rendezvényekre;

élő zenei előadások; élő zenei előadások szervezése; élő zenei előadások tartása; élő zenei koncertek; zenei

fesztiválokkal kapcsolatos szolgáltatások; zenei koncertek szervezése és lebonyolítása; zenei szórakoztatás

 szervezése.
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 ( 210 ) M 22 00530

 ( 220 ) 2022.02.23.

 ( 731 )  HBO Europe s.r.o., Prague (CZ)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest

 ( 541 ) A BESÚGÓ

 ( 511 ) 9    Televíziós műsort és zenét tartalmazó videófelvételek; televíziós műsort és zenét tartalmazó hangfelvételek;

televíziós sorozatot tartalmazó letölthető videófelvételek; letölthető számítógépes játékok; letölthető számítógépes

játékszoftver vezeték nélküli eszközökhöz és személyi számítógépekhez; letölthető multimédiás fájlok, amelyek

zenével és televízióval kapcsolatos műalkotásokat, szöveget, hangot, videót, játékokat és internetes

webhivatkozásokat tartalmaznak; videójáték kazetták és lemezek; videójáték-szoftverek; letölthető szoftverek

mobilalkalmazások formájában televíziós sorozatokhoz kapcsolódó szórakoztató tartalmak megtekintéséhez;

védőtokok kifejezetten hordozható számítógépekhez, táblagépekhez, médialejátszókhoz, mobiltelefonokhoz és

digitális személyi asszisztensekhez (PDA), számítógépes memóriaeszközökhöz és okostelefonokhoz; méretre

készült műanyag, gumi vagy vinil védőburkolatok kifejezetten laptopokhoz, táblagépekhez, számítógépes

memóriaeszközökhöz, okostelefonokhoz és más hordozható elektronikus eszközökhöz, médialejátszókhoz,

 mobiltelefonokhoz és digitális személyi asszisztensekhez(PDA).

 41    Szórakoztató szolgáltatások folytatásos televíziós sorozatok formájában; interaktív online szórakoztatás

interneten elérhető fényképes, videó- és prózai bemutatók, videóklipek, interaktív játékok és egyéb multimédiás

 anyagok formájában, televíziós sorozatból származó vagy ahhoz kapcsolódó tartalmakkal.

 ( 210 ) M 22 00533

 ( 220 ) 2022.02.23.

 ( 731 )  On the Low Zenei Menedzsment és Rendezvényszervezés Korlátolt Felelőségű Társaság, Zánka (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 210 ) M 22 00534

 ( 220 ) 2022.02.23.

 ( 731 )  EINAR GROUP Kereskedelmi Kft., Nagykovácsi (HU)

 ( 541 ) A-Z EYEWEAR

 ( 511 ) 9    Kerékpáros szemüvegek; síszemüvegek; védőszemüvegek, biztonsági szemüvegek; napszemüveg láncok;

napszemüveg tokok; napszemüvegtartó zsinórok; szemüveg- és napszemüvegtokok; napszemüvegek; szemüveg

tasakok; szemüvegkeretek; olvasószemüvegek; fémből készült szemüvegkeretek; fém és műanyag

 kombinációjából készült szemüvegkeretek; műanyagból készült szemüvegkeretek.

 ( 210 ) M 22 00535

 ( 220 ) 2022.02.23.

 ( 731 )  MATUSZ-VAD Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bárándy és Társai Ügyvédi Iroda, dr. Karsay Ferenc, Szent István krt. 18. 2/1.

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Ellátásilánc-menedzsment szoftverek; irodai csomagok [szoftverek]; irodai szoftverek; szoftverek üzleti

adatok elemzéséhez; termékéletciklus-menedzsment szoftverek; üzleti szoftverek; üzletvezetési szoftverek;

vállalati szoftverek; adatfeldolgozó szoftverek; integrált szoftvercsomagok; számítógépes szoftver programok;
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számítógépes szoftverek; számítógépes szoftverek [programok]; számítógépes szoftverplatformok, rögzített vagy

 letölthető formában; szoftverek.

 42    Adatbázis kezelésére szolgáló szoftverek tervezése és fejlesztése; adatbázis kezelésére szolgáló szoftverek

programozása; adatbázis-szoftverek telepítése; adatbázis-szoftverek telepítése és karbantartása; adatfeldolgozó

szoftverek tervezése és fejlesztése; adatkinyerésre szolgáló szoftverek tervezése és fejlesztése; adatok

értékeléséhez és számításához használatos számítógépes szoftverek tervezése és fejlesztése; adatok olvasására,

átvitelére és rendszerezésére szolgáló számítógépes szoftverek tervezése és fejlesztése; adatok olvasására,

átvitelére és rendszerezésére szolgáló számítógépes szoftverek programozása; adatok importálására és kezelésére

szolgáló szoftverek programozása; adatok importálására és kezelésére szolgáló szoftverek tervezése és fejlesztése;

adatok értékeléséhez és számolásához használatos számítógépes szoftverek programozása; logisztikához,

ellátásilánc-menedzsmenthez és elektronikus üzleti portálokhoz használatos számítógépes szoftverek tervezése és

fejlesztése; logisztikához, ellátásilánc-menedzsmenthez és elektronikus üzleti portálokhoz használatos

számítógépes szoftverek fejlesztése; logisztikai számítógépes szoftverek tervezése és fejlesztése; mások számára

végzett számítógépes szoftverfejlesztés; számítógépes szoftverek frissítésével kapcsolatos szolgáltatások;

számítógépes szoftverek frissítése; számítógépes szoftverek és programok aktualizálása és karbantartása;

számítógépes szoftveralkalmazások telepítése és testreszabása; számítógépes szoftver tervezése, karbantartása,

kölcsönzése és aktualizálása; számítógépes szoftver tervezése, karbantartása, fejlesztése és frissítése;

számítógépes szoftver tervezési szolgáltatások; számítógépes szoftverek javítása; számítógépes szoftverek

javítása [karbantartás, frissítés]; számítógépes szoftverek karbantartása; számítógépes szoftverek konfigurálása;

számítógépes szoftverírás; számítógépes szoftverfrissítés; számítógépes szoftverfejlesztés; szoftver adatbázisok

frissítése; szoftver-karbantartás; szoftver készítés; szoftverek frissítése; szoftverek tervezése és fejlesztése;

 szoftverfejlesztés; szoftvertelepítés; szoftvertervezés.

 ( 210 ) M 22 00536

 ( 220 ) 2022.02.24.

 ( 731 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti és egészségügyi termékek; diétás készítmények orvosi használatra; vitaminkészítmények,

 ásványi élelmiszer-kiegészítők, diétás étrend-kiegészítők.

 ( 210 ) M 22 00539

 ( 220 ) 2022.02.24.

 ( 731 )  CO-OP Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Karácsonyi Zoltán, Budapest

 ( 541 ) A jó szomszéd

 ( 511 )  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
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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

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.

 ( 210 ) M 22 00609

 ( 220 ) 2022.03.02.

 ( 731 )  AGROFUTURA Magyarország Kft., Túrkeve (HU)

 ( 740 )  Dr. Lakatos Jenő ügyvéd, Szeged

 ( 541 ) Klímafarm

 ( 511 ) 1    Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; komposzt, trágyák,

 műtrágyák; biológiai készítmények ipari és tudományos felhasználásra.

 31    Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, akvakultúrás, kertészeti és erdészeti termékek; élő növények és

 virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; táplálékok és italok állatoknak.

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

  44    Mezőgazdasági, vízgazdálkodási, kertészeti és erdőgazdasági szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 00615

 ( 220 ) 2022.03.03.

 ( 731 )  AGORA Sky Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Orbán Miklós Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Agora Sky

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

  36    Pénzügyi, monetáris és banki szolgáltatások; biztosítási szolgáltatások; ingatlanügyletek.

  37    Építőipari szolgáltatások.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 22 00619

 ( 220 ) 2022.03.03.

 ( 731 )  Vígh Róbert, Kunszentmárton (HU)
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 ( 541 ) SZÉCHENYI COLLECTION

 ( 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 00697

 ( 220 ) 2022.03.10.

 ( 731 )  Nebu Trade Gyártó és Kereskedelmi Kft., Nagytarcsa (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) NÓZI

 ( 511 )  5    Inhaláló szerek.

  10    Inhaláló készülékek; inhaláló készülékek aromaterápiás anyagok elpárologtatására.

 ( 210 ) M 22 00699

 ( 220 ) 2022.03.10.

 ( 731 )  Horváth & Semperger Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság, Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Dr. Horváth László, Kecskemét

  ( 546 )

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

 ( 210 ) M 22 00725

 ( 220 ) 2022.03.17.

 ( 731 )  GREENPRO Zrt., Százhalombatta (HU)

 ( 740 )  Stegmajer Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Greenpro Zrt. Partner a fenntarthatóságban

 ( 511 )  39    Folyékony hulladék begyűjtése; hulladék szállítása hulladéklerakó helyekre; hulladékszállítási

szolgáltatások; háztartási és ipari hulladék gyűjtése; hulladéktárolás; hulladékkezelési konténerek, tartályok

 bérbeadása; hulladéktároló konténerek, tartályok bérbeadása.

 40    Hulladék és szemét újrahasznosítása; hulladék- és szemétmegsemmisítés; hulladék- és/vagy vízkezelő

szolgáltatások; hulladék újrahasznosítás; hulladékanyagok kezelése; hulladékanyagok kezelése a

környezetszennyezés-szabályozás terén; hulladékeltávolítás, szállítás [hulladékkezelés]; hulladékkezelés;

hulladékkezelés [újrahasznosítás]; hulladékkezelési szolgáltatások [újrahasznosítás]; hulladékmegsemmisítés;

hulladékok kezelése [átalakítása]; veszélyes hulladékok kezelése; veszélyes hulladék kezelése; veszélyes anyagok

 ártalmatlanítása.

 ( 210 ) M 22 00737

 ( 220 ) 2022.03.17.

 ( 731 )  New Wave Media Group Kommunikációs és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ligeti György, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Apróhirdetések; a reklámokkal kapcsolatos társadalmi tudatosság elemzése; apróhirdetési szolgáltatások;

digitális reklámszolgáltatások; direkt marketing szolgáltatások; e-sporteseményekhez kapcsolódó

marketingszolgáltatások; egyéni reklámok elkészítése mások számára; eladási, értékesítési promóciók; grafikus

reklámozási szolgáltatások; hangfelvételek gyártása marketing célokra; hangfelvételek készítése reklámcélokra;
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hirdetés elektronikus médián, főként interneten keresztül; hirdetés és reklámozás; hirdetés folyóiratokban,

prospektusokban és újságokban; hirdetés magazinokban; hirdetések készítése és elhelyezése; hirdetési- és

reklámszolgáltatások; hirdetésszervezés; könyvekhez kapcsolódó hirdetési szolgáltatások; marketing

szolgáltatások; média- és reklámtervek, -koncepciók készítése és megvalósítása; online reklám- és

marketingszolgáltatások; online reklámozás; rádió- és tévéreklámok gyártása és forgalmazása; rádiós és televíziós

reklámügynökség hirdetési szolgáltatásai; rádiós reklámok készítése; rádiós reklámozás; reklámanyagok online

megjelentetése; reklámkiadványok tervezése; reklámkiadványok elkészítése; reklámok, hirdetések összeállítása;

reklámok megjelenítése mások részére; reklámozás bannerekkel; reklámszövegek írása; reklámszövegek

megjelentetése; televíziós és rádiós reklámok gyártása; újságokkal kapcsolatos reklámszolgáltatások; üzleti

hirdetés, reklámozás, főként a telematikai és telefonos hálózatok területén; videofelvételek készítése reklámozási

célokra; weboldalakként használt reklámanyagok összeállítása; weboldalakként használt reklámok összeállítása;

kiadványokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése; könyvek, folyóiratok, újságok vagy képregények

előfizetésének megszervezése; médiacsomagokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése; telefonos

rendelésfelvételi szolgáltatások; újság előfizetések ügyintézésével kapcsolatos szolgáltatások; újságelőfizetések;

 előfizetés TV-csatornára; reklámcélú versenyek ügyintézése; reklámcélú vetélkedők intézése.

 36    Ingatlanközvetítés; ingatlantanácsadás; ajándékutalványok kibocsátása, melyek később beválthatók árukra

vagy szolgáltatásokra; fizetésre alkalmas ajándékkártyák kibocsátása; kedvezménykuponok kibocsátása;

zsetonok, kuponok és értékutalványok kibocsátása; gyűjtések szervezése; jótékonysági adománygyűjtési

tevékenységek szervezése; szórakoztató rendezvények révén történő jótékonysági célú gyűjtések; ingóságok és

 ingatlanok pénzügyi értékelése.

 38    Adatátvitel; beszédhang digitális átvitele; biztonságos adat-, hang- vagy képátvitel; elektronikus képátviteli

szolgáltatások; elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos távközlési szolgáltatások; hang- és adatátviteli

szolgáltatások; hangok, képek, jelek és adatok kábeles átvitele; információtovábbítás üzleti célokra; interaktív

távközlési szolgáltatások; írott üzenetek, közlemények elektronikus továbbítása; jelszóval elérhető

adatkommunikációs szolgáltatások; kommunikációs szolgáltatások; lézersugaras adatátvitel; mikrohullámú

adatátvitel; rövid üzenetek átvitele; telekommunikációs hálózatok működtetése; televízió-műsorok fogadása az

előfizetőknek való továbbküldés céljából; televízió-műsorok továbbítása, közvetítése műholdon keresztül; üzenet-

 és képtovábbítás.

 41    Beszédírás, nem reklámcélra; dokumentumok kiadása; eseménynaptárak kiadása; évkönyvek kiadása;

fényképek közzététele; folyóiratok kiadása; hangoskönyvek kiadása; hírközlő szolgáltatások; hírlevelek kiadása;

kiadás/megjelentetés (könyv -); kiadói és híradói, beszámolói szolgáltatások, illetve szövegek írása; kiadói

szolgáltatások; kiadványok megjelentetése; könyvek és magazinok megjelentetése; könyvek és folyóiratok

kiadása; könyvek, magazinok, almanachok és napilapok megjelentetése; könyvek multimédiás megjelentetése;

magazinok kiadása; magazinok, folyóiratok és újságok multimédiás megjelentetése; napilapok multimédiás

megjelentetése; nem reklámcélú írott szövegek szerkesztése; nem reklámcélú szövegek publikálása; nyomtatott

anyagok megjelentetése elektronikus formában; online kiadói szolgáltatások; online kiadványok megjelentetése;

podcastok létrehozása [írása]; politikai beszédek írása; szövegek írása és kiadása, a reklámszövegek kivételével;

szövegkészítési szolgáltatások; újság kiadása ügyfelek számára az interneten; újságírói szolgáltatások;

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

szervezése; interaktív szórakoztatás; kulturális és művészeti rendezvények szervezése; kulturális és oktatási célú

kongresszusok és konferenciák szervezése; nem letölthető filmek biztosítása; népszerű szórakoztató

szolgáltatások; online szórakoztatás; rádió- és televízió-műsorok készítése; sporthíradás; sportokhoz kapcsolódó

hírek szolgáltatása; szórakoztatás; szórakoztató szolgáltatások nyújtása gyermekek számára; televíziós

szórakoztatás; e-sport tevékenység; előadások szervezése; versenyek lebonyolítása az interneten; workshopok

[képzés] szervezése, lebonyolítása és rendezése; élő szórakoztató műsorok rendezése; fényképészet; hang-

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

rádióműsorok készítése és bemutatása; TV- és rádióműsor előkészítés és készítés; sportrendezvények szervezése

és lebonyolítása; szórakoztató sportszolgáltatások; felnőttképzés; fitnesz tanácsadás; képzés a reklámozás terén;

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 9. szám, 2022.05.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1120



képzés és oktatás; továbbképzés; élő előadások bemutatása; elektronikus játék szolgáltatások; elektronikus

játékversenyek szervezése; internetes (nem letölthető) játékok; szórakoztatás e-sport-versenyek formájában;

helyfoglalás előadásokra és színházi jegyfoglalás; folyóiratok és könyvek elektronikus online közzététele; könyv-

és folyóirat kiadás; naptárak kiadása; online hírlevelek biztosítása sportszórakoztatás területén; riporteri

 szolgáltatások; rádiós és televíziós hírműsor szolgáltatás; újságok kiadása.

 42    Szoftverek tervezése és fejlesztése elektronikus adatbázisokhoz; szoftverfejlesztés, programozás és

kivitelezés; weboldalak tervezése, létrehozása és programozása; számítógépes tesztelés; grafikák készítése;

grafikai tervezés; grafikai szolgáltatások; grafikai illusztrációs szolgáltatások; honlapfejlesztési szolgáltatások;

honlap- és weboldal tervezés; számítógéppel támogatott grafikai tervezés; weboldalak készítése és tervezése;

 weboldalak készítése számítógépes hálózatokhoz; weboldalak tervezése hirdetési célokra.

 ( 210 ) M 22 00742

 ( 220 ) 2022.03.18.

 ( 731 )  "Tutto Bene" Company Korlátolt Felelősségű Társaság, Keszthely (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre

  ( 546 )

 ( 511 )  18    Bőr pénztárcák; bőr irattartók; táskák, kézitáskák; bőrtáskák; bőrtáskák és bőrtokok; pénztárcák, erszények;

 kézitáskák, pénztárcák és irattárcák; bőr pénztárcák aprópénz tárolásához; bőrből készült táskák és pénztárcák.

  25    Lábbelik; bakancsok, csizmák; bőrcipők.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: bőr pénztárcák, bőr irattartók, táskák, kézitáskák, bőrtáskák, bőrtáskák és bőrtokok, pénztárcák,

erszények, kézitáskák, pénztárcák és irattárcák, bőr pénztárcák aprópénz tárolásához, bőrből készült táskák és

 pénztárcák, lábbelik, bakancsok, csizmák, bőrcipők.

 ( 210 ) M 22 00745

 ( 220 ) 2022.03.18.

 ( 731 )  Sas Baba Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Bár- és éttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; bár szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 00775

 ( 220 ) 2022.03.22.

 ( 731 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikumok és kozmetikai készítmények.

5    Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők;

 gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.

 ( 210 ) M 22 00776

 ( 220 ) 2022.03.22.

 ( 731 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikumok és kozmetikai készítmények.

5    Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők;
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 gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.

 ( 210 ) M 22 00777

 ( 220 ) 2022.03.22.

 ( 731 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikumok és kozmetikai készítmények.

5    Humán gyógyszerészeti készítmények bőrgyógyászati felhasználásra; étrend-kiegészítők; gyógyhatású

 kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre.

 ( 210 ) M 22 00877

 ( 220 ) 2022.04.01.

 ( 731 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest

 ( 541 ) MABSEN

 ( 511 ) 5    Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; vitaminkészítmények,

 ásványi élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők.

 ( 210 ) M 22 00878

 ( 220 ) 2022.04.01.

 ( 731 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest

 ( 541 ) LISIA

 ( 511 ) 5    Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; vitaminkészítmények,

 ásványi élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők.

 ( 210 ) M 22 00879

 ( 220 ) 2022.04.01.

 ( 731 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest

 ( 541 ) NOFRAC

 ( 511 ) 5    Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; vitaminkészítmények,

 ásványi élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők.

 ( 210 ) M 22 00880

 ( 220 ) 2022.04.01.

 ( 731 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest

 ( 541 ) SUBODEX

 ( 511 ) 5    Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; vitaminkészítmények,

 ásványi élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők.

 ( 210 ) M 22 00903

 ( 220 ) 2022.04.05.

 ( 731 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikumok és kozmetikai készítmények.

5    Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők;

 gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.

 ( 210 ) M 22 00905

 ( 220 ) 2022.04.05.

 ( 731 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikumok és kozmetikai készítmények.

5    Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők;

 gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.

 ( 210 ) M 22 00908

 ( 220 ) 2022.04.05.

 ( 731 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikumok és kozmetikai készítmények.

5    Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők;

 gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.

 ( 210 ) M 22 00909

 ( 220 ) 2022.04.05.

 ( 731 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikumok és kozmetikai készítmények.

5    Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők;

 gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.

 ( 210 ) M 22 00974

 ( 220 ) 2022.04.12.

 ( 731 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikumok és kozmetikai készítmények.

5    Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők;

 gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.

A rovat 47 darab közlést tartalmaz.
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