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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.

 



NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 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
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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

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

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1105



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;

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

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1116



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;

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

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1119



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;
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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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Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

 ( 111 )  237.718

 ( 151 )  2022.05.14.

 ( 210 )  M 22 00766

 ( 220 )  2022.03.21.

 ( 732 )  Főtaxi Autóközlekedési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Völgyesiné dr. Hontvári Zsuzsanna, Budapest

  

( 546 )

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

  37    Járművek karbantartása.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; taxi szolgáltatások.

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  236.298

 ( 151 )  2022.03.25.

 ( 210 )  M 20 03940

 ( 220 )  2020.12.21.

 ( 732 )  Media Factory Kft., 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 eszközökhözkapcsolódó 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-exportügynökségek; 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; 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; on-line

hirdetőitevékenység 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;
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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; információ

szolgáltatás 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 (l); 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 on-line 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; fitneszórák vezetése; fordítás és

tolmácsolás; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklám célra; fotóriportok készítése; golflétesítmények

üzemeltetése; gyakorlati képzés (szemléltetés); hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki szolgáltatások

rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra;
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idegenvezetős túrák levezetése; időmérés sporteseményeken; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások;

játékfelszerelések kölcsönzése; játékkaszinók (szerencsejátékok); játékkölcsönzés; játéktermi szolgáltatások

nyújtása; jegyirodái szolgáltatások (szórakoztatás); jelbeszéd fordítása; kalligráfiái (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

szamara; 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; 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; rádiós

szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; sado oktatás (japán teázási szertartással kapcsolatos oktatás); sajátos

igényekkel foglalkozó asszisztensek által nyújtott oktatási szolgáltatások; show-műsorok készítése; showműsorok

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; világítástechnikusi szolgáltatások eseményekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak

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

 ( 111 )  236.658

 ( 151 )  2021.12.10.

 ( 210 )  M 21 02285

 ( 220 )  2021.06.09.

 ( 732 )  Várnai Myrtill Adrienne, Budapest (HU)

 ( 541 )  PREVENTOR TM

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; coaching/tréning; egészségvédő

klubok szolgáltatásai (egészségügyi tréning); elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása; gyakorlati

képzés (szemléltetés); klubszolgáltatások (oktatás); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok

szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; levelező tanfolyamok;

mentorálás; oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; online elérhető elektronikus publikációk,

nem letölthetők; nem letölthető videók biztosítása; pályaválasztási tanácsadás; szakmai újraképzés;

 szemináriumok rendezése és vezetése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása.

 ( 111 )  236.660

 ( 151 )  2021.12.10.
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 ( 210 )  M 21 02284

 ( 220 )  2021.06.09.

 ( 732 )  Várnai Myrtill Adrienne, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; coaching/tréning; egészségvédő

klubok szolgáltatásai (egészségügyi tréning); elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása; gyakorlati

képzés (szemléltetés); klubszolgáltatások (oktatás); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok

szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; levelező tanfolyamok;

mentorálás; oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; online elérhető elektronikus publikációk,

nem letölthetők; nem letölthető videók biztosítása; pályaválasztási tanácsadás; szakmai újraképzés;

 szemináriumok rendezése és vezetése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása.

 ( 111 )  236.661

 ( 151 )  2021.12.10.

 ( 210 )  M 21 02283

 ( 220 )  2021.06.09.

 ( 732 )  Várnai Myrtill Adrienne, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; coaching/tréning; egészségvédő

klubok szolgáltatásai (egészségügyi tréning); elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása; gyakorlati

képzés (szemléltetés); klubszolgáltatások (oktatás); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok

szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; levelező tanfolyamok;

mentorálás; oktatás; oktatási tárgyú információk; oktatási vizsgáztatás; online elérhető elektronikus publikációk,

nem letölthetők; nem letölthető videók biztosítása; pályaválasztási tanácsadás; szakmai újraképzés;

 szemináriumok rendezése és vezetése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása.

 ( 111 )  237.186

 ( 151 )  2022.02.02.

 ( 210 )  M 15 00605

 ( 220 )  2015.03.04.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    DESLORATADIN szirup

 ( 111 )  237.385

 ( 151 )  2022.03.17.

 ( 210 )  M 20 01864

 ( 220 )  2020.06.29.

 ( 732 )  ADM Protexin Limited, Lopen Head (GB)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli, Budapest

 ( 541 )  NEURA

 ( 511 ) 5    Táplálkozási és diétás termékek; vitaminok, ásványi anyagok és ásványi sók; táplálkozási, élelmezési és
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 egészségügyi étrend-kiegészítők; mikrobiális készítmények, probiotikus baktérium formulák és kiegészítők.

 ( 111 )  237.655

 ( 151 )  2022.04.22.

 ( 210 )  M 21 03438

 ( 220 )  2021.09.30.

 ( 732 )  Szaszkó-Bellus Anita, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Ingatlan-eladással kapcsolatos brosúrák.

  35    Ingatlantulajdonnal kapcsolatos reklámszolgáltatások; ingatlanmarketing.

 ( 111 )  237.656

 ( 151 )  2022.04.25.

 ( 210 )  M 21 03619

 ( 220 )  2021.10.20.

 ( 732 )  Design Terminál Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Tatabánya (HU)

 ( 740 )  Dr. Ambrus Réka, Budapest

  

( 546 )

 ( 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.

 ( 111 )  237.657

 ( 151 )  2022.04.25.

 ( 210 )  M 21 03614

 ( 220 )  2021.10.20.

 ( 732 )  GALLICOOP Pulykafeldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Szarvas (HU)

 ( 740 )  Dr. Miskolczi Mária, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  29    Pulykából készült sonkák, szalámik, kolbászok, májasok, virslik és bacon, friss, tartósított és fagyasztott

 pulykahúsok.

 ( 111 )  237.658

 ( 151 )  2022.04.25.

 ( 210 )  M 21 03613

 ( 220 )  2021.10.20.

 ( 732 )  GALLICOOP Pulykafeldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Szarvas (HU)

 ( 740 )  Dr. Miskolczi Mária, Budapest

 ( 541 )  GALLIO

 ( 511 )  29    Pulykából készült sonkák, szalámik, kolbászok, májasok, virslik és bacon; friss, tartósított és fagyasztott

 pulykahúsok.
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 ( 111 )  237.659

 ( 151 )  2022.04.25.

 ( 210 )  M 21 03611

 ( 220 )  2021.10.20.

 ( 732 )  Böröcz Tamás, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Hang- és videoanyagok készítése, fényképészet.

 ( 111 )  237.660

 ( 151 )  2022.04.25.

 ( 210 )  M 21 03440

 ( 220 )  2021.10.01.

 ( 732 )  Horváth Zsolt, 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.

 ( 111 )  237.661

 ( 151 )  2022.04.25.

 ( 210 )  M 21 03437

 ( 220 )  2021.09.30.

 ( 732 )  Green Oak Hotel Management Pte. Ltd., Szingapúr (SG)

 ( 740 )  Siegler Bird & Bird Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Szállásügynökségek [szállodák, panziók]; ideiglenes szállásbiztosítás; átmeneti szállások kiadása;

szállásfoglalás; bár, éttermi és étkeztetési szolgáltatások; bankett szolgáltatások; szállodai szolgáltatások; étel- és

italellátás; információk biztosítása ideiglenes szálláslehetőségek biztosításával kapcsolatban; szállodákkal

kapcsolatos információs szolgáltatások; tanácsadói és konzultációs szolgáltatások szállodai szolgáltatásokkal

kapcsolatban; szállásbiztosítás és szálláskiadás nyaralók számára; szállásbiztosítás és szállásfoglalás; ideiglenes

szobabérlés; konferencia létesítmények biztosítása; létesítmények rendelkezésre bocsátása találkozókra és

kiállításokra; információs, tanácsadói és konzultációs szolgáltatások a felsorolt szolgáltatásokkal kapcsolatban;

napközi szolgáltatások gyermekeknek; bölcsődék, óvodák; valamennyi felsorolt szolgáltatás biztosítása online

 formában, egy számítógépes adatbázisból vagy az internetről.

 ( 111 )  237.662

 ( 151 )  2022.04.25.
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 ( 210 )  M 21 03436

 ( 220 )  2021.09.30.

 ( 732 )  Green Oak Hotel Management Pte. Ltd., Szingapúr (SG)

 ( 740 )  Siegler Bird & Bird Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  HARRIS HOTELS

 ( 511 )  43    Szállásügynökségek [szállodák, panziók]; ideiglenes szállásbiztosítás; átmeneti szállások kiadása;

szállásfoglalás; bár, éttermi és étkeztetési szolgáltatások; bankett szolgáltatások; szállodai szolgáltatások; étel- és

italellátás; információk biztosítása ideiglenes szálláslehetőségek biztosításával kapcsolatban; szállodákkal

kapcsolatos információs szolgáltatások; tanácsadói és konzultációs szolgáltatások szállodai szolgáltatásokkal

kapcsolatban; szállásbiztosítás és szálláskiadás nyaralók számára; szállásbiztosítás és szállásfoglalás; ideiglenes

szobabérlés; konferencia létesítmények biztosítása; létesítmények rendelkezésre bocsátása találkozókra és

kiállításokra; információs, tanácsadói és konzultációs szolgáltatások a felsorolt szolgáltatásokkal kapcsolatban;

napközi szolgáltatások gyermekeknek; bölcsődék, óvodák; valamennyi felsorolt szolgáltatás biztosítása online

 formában, egy számítógépes adatbázisból vagy az internetről.

 ( 111 )  237.663

 ( 151 )  2022.04.26.

 ( 210 )  M 21 03387

 ( 220 )  2021.09.27.

 ( 732 )  GRAND-DUEX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Akasztó (HU)

 ( 740 )  dr. Tattayné Dr. Baski Ágnes, Budapesti 37. sz. Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  33    Alkoholos eszenciák; alkoholos gyümölcskivonatok; alkoholos italok (sörök kivételével); almabor;

aperitifek; borok; borpárlat; gyümölcstartalmú alkoholos italok; gyümölcsborok; nem söralapú kevert alkoholos

 italok; koktélok; szeszes italok.

 ( 111 )  237.664

 ( 151 )  2022.04.26.

 ( 210 )  M 21 03396

 ( 220 )  2021.09.27.

 ( 732 )  Magyar Ügyvédi Kamara, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Statisztikák összeállítása; szervezés és adminisztráció; irodai munkák; információs nyilvántartás vezetése;

online adatbázis biztosítása; adatfeldolgozás; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; nyilvántartásokban tárolt

adatok frissítése és karbantartása; dokumentumok készítése; információk számítógépes adatbázisokba való

 rendezése; adatfeldolgozás, -rendszerezés és -kezelés.

 41    Képzés és oktatás; elektronikus kiadványok megjelentetése; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line

publikálása; szövegek és nyomtatott anyagok elektronikus megjelentetése az interneten a reklámszövegek

kivételével; elektronikus szövegek megjelentetése; kiadói szolgáltatások (beleértve az elektronikus kiadói

szolgáltatásokat); online kiadói szolgáltatások; szövegek kiadása; oktatáshoz kapcsolódó nyomtatott anyagok
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kiadása; oktatási anyagok kiadása; oktatókönyvek kiadása; oktatási tananyagok kiadása; videorögzítés; üzleti

konferenciák lebonyolítása; oktatótanfolyamok lebonyolítása; oktatási célú konferenciák szervezése; oktatási célú

tanfolyamok lebonyolítása; tanfolyamszervezés; üzleti konferenciák szervezése; audio-, video- és multimédiás

termékek gyártása, fényképezés; oktatási kurzusok és vizsgák kidolgozása; tanfolyamok biztosítása az

információs technológia kezelésével kapcsolatban; üzleti képzés; jogi oktatás; tanfolyamok, kurzusok biztosítása;

tanfolyamok szervezése, tartása; oktatási rendezvények lebonyolítása; oktatási célú hang- és videofelvételek

készítése; workshopok [képzés] szervezése, lebonyolítása és rendezése; konferenciák és szemináriumok

szervezése és lebonyolítása; konferenciák szervezése, lebonyolítása és rendezése; előadások szervezése és

lebonyolítása; webináriumok szervezése; hírlevélkiadási szolgáltatások; dokumentumok kiadása; oktatás

biztosítása; online, nem letölthető videók biztosítása; akadémiák [oktatás]; műhelyek lebonyolítása [képzés];

eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; nem reklámcélú szövegek publikálása;

online távoktatási szolgáltatások; kulturális tevékenységek; kulturális események lebonyolítása; kulturális célú

műsorok szervezése; szórakoztató és kulturális rendezvények szervezése; szórakoztatási, sport és kulturális

tevékenységek; kulturális és művészeti rendezvények szervezése; szórakoztatási célú rendezvényszervezés;

szórakoztatási szolgáltatások; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; szabadidős és képzési

szolgáltatások; kulturális célú bemutatók rendezése; koncertek szervezése; bálok szervezése és lebonyolítása;

 versenyek szervezése; sportesemények megrendezése.

 45    Jogi szolgáltatások; jogi információs szolgáltatások; jogi információk biztosítása; nyilvántartási

szolgáltatások [jogi]; online információk szolgáltatása a jog területén; jogi kutatás; jogi kutatási szolgáltatások;

jogi segítségnyújtó szolgáltatások; jogi tanácsadás; jogi információkutatási szolgáltatások; jogi szolgáltatások

megszervezése; jogi szolgáltatásokról szóló információszolgáltatás weboldalon keresztül; jogi címtárak

összeállítása; jogi adatelemzés; jogi információ elemzése; jogi dokumentumok elkészítése; előírásoknak való

megfelelés ellenőrzése; jogi megfelelés ellenőrzése; jogi ügyekkel kapcsolatos tájékoztatás; jogi szolgáltatások

 megszervezése.

 ( 111 )  237.665

 ( 151 )  2022.04.26.

 ( 210 )  M 21 03573

 ( 220 )  2021.10.15.

 ( 732 )  INVESPA Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Ingatlanközvetítés.

 ( 111 )  237.666

 ( 151 )  2022.04.26.

 ( 210 )  M 21 03574

 ( 220 )  2021.10.15.

 ( 732 )  INVESPA Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   12    Egyensúlyozós elektromos rollerek.

 ( 111 )  237.667

 ( 151 )  2022.04.28.
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 ( 210 )  M 21 03737

 ( 220 )  2021.11.05.

 ( 732 )  Virgin Enterprises Limited, London (GB)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Fehérítőszerek és más mosodai anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló- és csiszolószerek; szappanok;

illatszerkészítmények; illóolajok; kozmetikai szerek; hajápoló folyadékok; fogtisztító szerek; készítmények

fejbőrre, bőrre és körömre; samponok; parfümök; kölni víz; toalettvíz; készítmények borotválkozáshoz;

borotválkozás utáni vizek; borotválkozás utáni arcszeszek, -krémek, -gélek, habok és balzsamok; nem

gyógyászati célú piperecikkek; öregedés elleni bőrápoló készítmények; nappali krém; szemránckrém; éjszakai

krém; arctisztító krém, -hab, -balzsam, -tej, -olaj, -radír és - hidratáló; bőrtonik; bőr tonifikáló szerek; nem

gyógyászati célú fürdősók és fürdőolajok; fürdő brulee, -krém, -kristályok, -esszencia, -tej, por; testvaj, -krém,

-ápoló, -hidratáló és -púder; kézkrémek, -tisztító anyagok, -balzsamok és -ápolók; kézmosó; izzadásgátlók;

dezodorok személyes használatra; szőrtelenítők; fogkrémek; szájöblítők; napvédő-, napozó készítmények

[kozmetikumok]; napsugárzást szűrő készítmények; kozmetikai készítmények a bőr bronzitására; hajápoló

készítmények; hajbalzsamok; hajspray-k; nem gyógyászati célú készítmények a bőr, a kéz, a fejbőr és a test

ápolására; bőrtisztító készítmények; bőrkrémek és bőrápolók; hintőporok; körömlakkok; körömlakk lemosók;

körömkészítmények; műkörmök; ragasztók műkörmök rögzítéséhez; műkörömjavító készítmények;

műszempillák; ragasztószerek műszempillákhoz; smink; arcszínezékek; korrektorok; szemfesték; szemkihúzó;

szemhéjfesték; szemfestéklemosó; smink alapozók; szempillaspirál; színezett hidratáló; illatosított termékek

 helyiségek illatosítására; füstölők; pot-pourri; szobaillatosító.

 ( 111 )  237.668

 ( 151 )  2022.04.26.

 ( 210 )  M 21 03751

 ( 220 )  2021.11.08.

 ( 732 )  Aldi Magyarország Élelmiszer Bt., Biatorbágy (HU)

 ( 740 )  Ormai, Papp és Társai CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Online bevásárlás.

 ( 111 )  237.669

 ( 151 )  2022.04.26.

 ( 210 )  M 21 03752

 ( 220 )  2021.11.08.
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 ( 732 )  Aldi Magyarország Élelmiszer Bt., Biatorbágy (HU)

 ( 740 )  Ormai, Papp és Társai CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Online bevásárlás.

 ( 111 )  237.670

 ( 151 )  2022.04.26.

 ( 210 )  M 21 03754

 ( 220 )  2021.11.08.

 ( 732 )  SUPERLIFE Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  KUTSCHERA ÜGYVÉDI IRODA, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 111 )  237.671

 ( 151 )  2022.04.26.

 ( 210 )  M 21 03757

 ( 220 )  2021.11.09.

 ( 732 )  Bartucz Ferenc Barnabásné, Gödöllő (HU)

 ( 740 )  Dr. Potyondy László Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 111 )  237.672

 ( 151 )  2022.04.26.

 ( 210 )  M 21 04132

 ( 220 )  2021.12.07.

 ( 732 )  LBK Base Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Litter & Bíró 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 )  237.673

 ( 151 )  2022.04.26.

 ( 210 )  M 21 04134

 ( 220 )  2021.12.07.

 ( 732 ) PANNON-LITERATÚRA Kiadványterjesztő és Értékesítő Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
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 ( 740 )  Dr. Szűcs László, Szolnok

 ( 541 )  Okoskák ovija

 ( 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.

 ( 111 )  237.674

 ( 151 )  2022.04.27.

 ( 210 )  M 21 03678

 ( 220 )  2021.10.26.

 ( 732 )  Dudás Zsolt Csaba, Fót (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 111 )  237.675

 ( 151 )  2022.04.27.

 ( 210 )  M 21 03674

 ( 220 )  2021.10.26.

 ( 732 )  Familium s.r.o., CERNOSICE (CZ)

 ( 740 )  Mihalics Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk és irodaszerek,

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

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

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

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

 ( 111 )  237.676

 ( 151 )  2022.04.27.

 ( 210 )  M 21 03673

 ( 220 )  2021.10.26.

 ( 732 )  Familium s.r.o., CERNOSICE (CZ)

 ( 740 )  Mihalics Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk és irodaszerek,
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bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;

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

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

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

 ( 111 )  237.677

 ( 151 )  2022.04.27.

 ( 210 )  M 21 03672

 ( 220 )  2021.10.26.

 ( 732 )  Familium s.r.o., CERNOSICE (CZ)

 ( 740 )  Mihalics Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  FAMILIUM

 ( 511 )  16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk és irodaszerek,

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

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

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

  38    Távközlési szolgáltatások.

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

 ( 111 )  237.678

 ( 151 )  2022.04.27.

 ( 210 )  M 21 03671

 ( 220 )  2021.10.26.

 ( 732 )  Familium s.r.o., CERNOSICE (CZ)

 ( 740 )  Mihalics Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Nagypapa, mesélj!

 ( 511 )  16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk és irodaszerek,

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

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

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

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

 ( 111 )  237.679

 ( 151 )  2022.04.27.

 ( 210 )  M 21 03981

 ( 220 )  2021.11.23.

 ( 732 )  ASTRASUN Solar Kft., Csomád (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   40    Megújuló energiaforrásokból származó villamosenergia-termelés.

  44    Állatok bérbeadása kertészeti célra; gyepgondozási szolgáltatások.

 ( 111 )  237.680

 ( 151 )  2022.04.27.

 ( 210 )  M 21 00701

 ( 220 )  2021.02.23.

 ( 732 )  Vidra Gyula, Várpalota (HU)
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 ( 541 )  GombaSzaki

 ( 511 )   31    Gomba, friss.

 ( 111 )  237.681

 ( 151 )  2022.04.27.

 ( 210 )  M 21 03727

 ( 220 )  2021.11.03.

 ( 732 )  Rókusfalvy Pál László, Budaörs (HU)

 dr. Prónay Bence, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Prónay Bence, Budapest

 ( 541 )  BORcast

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

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

 ( 111 )  237.682

 ( 151 )  2022.04.27.

 ( 210 )  M 21 03980

 ( 220 )  2021.11.22.

 ( 732 )  Biggeorge Property Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kádas Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás.

  36    Ingatlanügyletek.

  37    Raktárak építése és javítása.

  39    Raktárak bérbeadása; szállítási, logisztikai szolgáltatások.

 ( 111 )  237.683

 ( 151 )  2022.04.27.

 ( 210 )  M 21 03427

 ( 220 )  2021.09.30.

 ( 732 )  Coklán Mihály, Budapest (HU)

 Coklán Brigitta Anita, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Seres Márta Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; főzőedények és étkészletek; üveg, porcelán,

 fajansz áruk.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  237.684
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 ( 151 )  2022.04.27.

 ( 210 )  M 21 03428

 ( 220 )  2021.09.30.

 ( 732 )  Coklán Mihály, Budapest (HU)

 Coklán Brigitta Anita, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Seres Márta Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Hot Stone Vulkán

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

 ( 111 )  237.685

 ( 151 )  2022.04.27.

 ( 210 )  M 21 03426

 ( 220 )  2021.09.30.

 ( 732 )  Coklán Mihály, Budapest (HU)

 Coklán Brigitta Anita, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Seres Márta Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; főzőedények és étkészletek; üveg, porcelán,

 fajansz áruk; borosüveg.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  237.686

 ( 151 )  2022.04.27.

 ( 210 )  M 21 03978

 ( 220 )  2021.11.22.

 ( 732 )  Biggeorge Property Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kádas Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás.

  36    Ingatlanügyletek.

  37    Raktárak építése és javítása.

  39    Raktárak bérbeadása; szállítási, logisztikai szolgáltatások.

 ( 111 )  237.687

 ( 151 )  2022.04.27.

 ( 210 )  M 21 03369

 ( 220 )  2021.09.23.

 ( 732 )  Skell Inc., Santa Monica, CALIFORNIA (US)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest

 ( 541 )  BUG-A-SALT

 ( 511 )   21    Mechanikus rovarölő eszközök.
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 ( 111 )  237.688

 ( 151 )  2022.04.27.

 ( 210 )  M 21 03541

 ( 220 )  2021.10.13.

 ( 732 )  Magyar Telekom Nyrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Keresztury Marcell László, Székesfehérvár

 ( 541 )  Lépj előre digitálisan!

 ( 511 )   35    Reklámozás.

 ( 111 )  237.689

 ( 151 )  2022.04.27.

 ( 210 )  M 21 04026

 ( 220 )  2021.11.26.

 ( 732 )  Szerelvénybolt Kft., Kecskemét (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  6    Fém csőrendszerek; fémcsövek központi fűtőberendezésekhez; csőcsatlakozók fémből.

  11    Radiátorok; fűtőtestek központi fűtéshez.

  19    Vízvezetékek, nem fémből.

  20    Elzárók, nem üvegből, fémből vagy gumiból.

 ( 111 )  237.690

 ( 151 )  2022.04.27.

 ( 210 )  M 21 04027

 ( 220 )  2021.11.26.

 ( 732 )  Szerelvénybolt Kft., Kecskemét (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  6    Fém csőrendszerek; fémcsövek központi fűtőberendezésekhez; csőcsatlakozók fémből.

  19    Merevcsövek, nem fémből (építés); vízvezetékek, nem fémből.

 ( 111 )  237.691

 ( 151 )  2022.04.27.

 ( 210 )  M 21 03982

 ( 220 )  2021.11.23.

 ( 732 )  VANNET Telekommunikációs Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése.

 38    Felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz; globális számítógépes hálózatokhoz való

hozzáférési idő biztosítása [bérbeadása]; kommunikáció száloptikás hálózatok segítségével; műholdas átvitel;

műholdas átviteli kapacitások bérbeadása; hangok, képek, jelek és adatok műholdas átvitele; nagysebességű

adatátvitel; nagysebességű adatátviteli szolgáltatások távközlési hálózatok működtetői számára;

telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz; telekommunikációs

 csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz vagy adatbázisokhoz.

  42    Telekommunikációs technológiai tanácsadás; távközlési technikákkal kapcsolatos kutatás.

 ( 111 )  237.693
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 ( 151 )  2022.04.28.

 ( 210 )  M 21 02107

 ( 220 )  2021.05.27.

 ( 732 )  Mindig Plusz Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Soós Annamária Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Mindig Plusz

 ( 511 )  37    Légkondícionáló berendezések telepítése, javítása és karbantartása; fűtőberendezések telepítése, javítása és

 karbantartása; fagyasztókészülékek telepítése, javítása és karbantartása.

 ( 111 )  237.694

 ( 151 )  2022.04.28.

 ( 210 )  M 21 01242

 ( 220 )  2021.03.24.

 ( 732 )  Nagy Gergő, Lenti (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinka földrajzi jelzés termékleírásának megfelelő pálinka.

 35    Kiskereskedelmi szolgáltatások alkoholos italokkal, nevezetesen pálinkával kapcsolatban, alkoholtartalmú

italokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások, alkoholtartalmú italok vendéglátói, lakossági és internetes

 (tovább) értékesítése.

 ( 111 )  237.695

 ( 151 )  2022.04.28.

 ( 210 )  M 21 02971

 ( 220 )  2018.11.14.

 ( 732 )  V4 Holding, a.s., Čadca (SK)

 ( 740 )  V4 Legal Orbán Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Pénzügyi auditálás; könyvvizsgálattal kapcsolatos tanácsadás, konzultáció; üzleti könyvvizsgálat;

menedzsment elszámolással kapcsolatos szolgáltatások; költségek könyvelése; könyvvitel, könyvelés,

 könyvvizsgálat; számítógépes vizsgálat, könyvvizsgálat.

 ( 111 )  237.696

 ( 151 )  2022.04.28.

 ( 210 )  M 21 03320

 ( 220 )  2021.09.20.

 ( 732 )  Hotel Lemberg Korlátolt Felelősségű Társaság, Hajdúszoboszló (HU)

 ( 740 )  Dr. Simon-Andrasitz István, Debrecen
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( 546 )

 ( 511 )  43    Alkoholos italok felszolgálása; bankett szolgáltatások; bankettek szervezése; bár- és éttermi szolgáltatások;

bárok; bár szolgáltatások; bisztró [büfé] szolgáltatások; borbárok; borkóstolási szolgáltatások (italok biztosítása);

borozói szolgáltatások; büfészolgáltatások koktélbárok számára; delikát éttermek, csemegeáruk [éttermek];

elhelyezés biztosítása összejövetelekhez; elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások; elvitelre árusító éttermek;

elvitelre árusított ételek szolgáltatása; elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások; esküvői

fogadások rendezése [étel és ital]; étel előkészítés; étel- és italkészítési szolgáltatások; étel- és italkészítés; 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 biztosítása

fánkboltokban; ételek és italok felszolgálása; ételek és italok felszolgálása éttermi vendégek számára; ételek és

italok felszolgálása vendégek számára; ételek és italok felszolgálása internet kávézókban; ételek és italok

felszolgálása éttermekben és bárokban; ételek és italok felszolgálása fánkboltokban; ételek és italok készítése és

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

szolgáltatása vendégek számára; ételfőzési, melegkonyhai szolgáltatások; ételkészítés; ételkészítés mások

számára kiszervezéssel; ételkészítés megrendelésre; ételkészítési szolgáltatások; ételszobrászat; étkezdei, menzai

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

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

gyorséttermek, snack bárok; fagylaltozók, fagylaltozói szolgáltatások; gyorséttermi szolgáltatások; italok

felszolgálása kézműves sörfőzdékben; italok felszolgálása sörfőzdékben; italszolgáltatás biztosítása; kantinok,

büfék, étkezdék; juice bár szolgáltatásai; kávéház; kávéházak; kávéházi szolgáltatás; kávézói szolgáltatások; klub

szolgáltatások étel és ital biztosítására; koktélbárok; koktélbárok szolgáltatásai; magán vacsoraklub

szolgáltatások; magánszakács, személyi séf szolgáltatások; mobil éttermi szolgáltatások; night club szolgáltatások

[ételszolgáltatás]; önkiszolgáló éttermek; pizzériák; pub szolgáltatások; pultosszolgáltatások; ramen étterem

szolgáltatásai; salátabárok; snack-szolgáltatások; sommelier-szolgáltatások; sörbárok; sörkert szolgáltatások;

sushi éttermi szolgáltatások; svédasztalos éttermi szolgáltatások; szállást és reggelit biztosító szolgáltatások;

szállodai étkezés, étkeztetés megszervezése; szállodai éttermi szolgáltatások; szállodák által nyújtott éttermi

szolgáltatások; szolgáltatások ételek biztosításához; szolgáltatások italok biztosításához; tapas bárok; teaházak;

teaházi szolgáltatások; tempura éttermi szolgáltatások; tortadíszítések; vállalati vendéglátás (étel és ital

szolgáltatása); vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; vízipipás bárok szolgáltatásai; washoku

 éttermi szolgáltatások; zártkörű drinkbár szolgáltatások.

 ( 111 )  237.697

 ( 151 )  2022.04.29.

 ( 210 )  M 21 03492

 ( 220 )  2021.10.06.

 ( 732 )  MÜPA Budapest Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Szilágyi Emese Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Müpa

 ( 511 )  35    Hűségprogramok, ösztönző és bónusz program szolgáltatások; hűségprogramokon keresztül nyújtott

értékesítési promóciók; audiovizuális eszközökkel nyújtott üzleti promóciós szolgáltatások; eladási, értékesítési

promóciók; értékesítési promóció audiovizuális média használatával; kiállítások és kereskedelmi vásárok

szervezése üzleti és promóciós célból; koncertek promóciója [reklámozása]; különleges rendezvények

promóciója; kereskedelmi promóciós szolgáltatások; marketing promóciós rendezvények szervezésével és

lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatások; promóciók szervezése audiovizuális média használatával; promóciós

események szervezése és lebonyolítása; promóciós és reklámozási szolgáltatások; promóciós marketing; reklám,

marketing és promóciós anyagok terjesztése; reklámozási, promóciós és PR szolgáltatások; reklámszövegírás
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promóciós célokból; rendezvények, kiállítások, vásárok és bemutatók szervezése kereskedelmi, promóciós és

reklámozási célokra; üzleti promóciós szolgáltatások; zenei koncertek promóciója; vásárlói hűségszolgáltatások

kereskedelmi-, promóciós- és/vagy reklámcélokra; hirdetési- és reklám szolgáltatások; hirdetés és reklámozás;

interneten keresztül nyújtott reklámozási szolgáltatások; márkaalkotási szolgáltatások [reklámozás és

népszerűsítés]; média- és reklámtervek, -koncepciók készítése és megvalósítása; nyereményjátékok, versenyek,

pályázatok szervezése reklámcélokra; mozifilmek reklámozása; reklámanyagok terjesztése; reklámcélú

bemutatók szervezése és lebonyolítása; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámcélú kiállítások szervezése,

lebonyolítása; reklámcélú versenyek ügyintézése; reklámcélú vetélkedők intézése; reklámcélú rendezvények

szervezése és lebonyolítása; reklámcélú kiállítások szervezése és lebonyolítása; reklámcélú nyereményhúzások

szervezése; reklámfilmek készítése; reklámhirdetések megjelentetése; reklámkiadványok tervezése;

reklámkiadványok elkészítése; reklámlevél szolgáltatás; reklámok készítése; reklámlogók tervezése; reklámozási

szolgáltatások; reklámozási szolgáltatások vállalati és márkaarculat létrehozásához; blogger-elérési

szolgáltatások; reklám- és marketingszolgáltatások blogokon keresztül biztosítva; reklámszövegírás;

kereskedelmi reklámszövegek készítése; reklámszöveg megjelentetési szolgáltatások; reklámszövegek terjesztése;

reklámszövegek publikálása; reklámszövegek kiadása és frissítése; rádiós reklámspotok gyártása; televíziós és

rádiós reklámok gyártása; rádiós reklámok készítése; kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető zenei fájlokkal

 kapcsolatban; hirdetési helyek biztosítása folyóiratokban, újságokban és magazinokban.

 38    Kommunikáció online blogokon keresztül; podcasting szolgáltatások; filmek televíziós sugárzása; interaktív

televízió és rádió sugárzás; műholdas televíziós műsorszórás; online video-on-demand szolgáltatáson keresztül

biztosított filmekhez és televízióműsorokhoz való hozzáférés rendelkezésre bocsátása; rádió- és televízióműsorok

műholdas közvetítése; rádió- és televíziós műsorok kábel- vagy vezeték nélküli hálózatokon keresztül történő

közvetítése; rádiós és televíziós programok közvetítése; rádiós, televíziós és kábeles műsorszórási szolgáltatások;

televíziós műsorszórás, közvetítés; mozifilmek sugárzása az interneten keresztül; filmek műholdas sugárzása;

rádiós és televíziós műsorszolgáltatás, kábelhálózaton keresztül is; magán mobil rádiószolgáltatások biztosítása;

 rádiós és televíziós műsorszórás.

 41    Szövegírás, a reklámszövegek kivételével, teletext szolgáltatásokon történő közvetítés céljára; szövegek

írása és kiadása, a reklámszövegek kivételével; blogírási szolgáltatások; élő zenés színházi előadások; mozi- vagy

színháztermi szolgáltatások; mozi és színházi szolgáltatások; színházi előadások, animációs és élő egyaránt;

színházi előadások bemutatása; színházi előadások megszervezése, megrendezése és bemutatása; színházi

előadások művészeti menedzsmentje, vezetése; színházi előadások rendezése; színházi előadások szervezése;

színházi előadások vezetése; színházi produkciók; színházi show-k készítése; színházi szolgáltatások; színházi

szórakoztatás; szórakoztatás színházi előadások formájában; fesztiválok szervezése kulturális célokra;

jegyfoglalás kulturális rendezvényekre; közösségi kulturális rendezvények szervezése; közösségi sport- és

kulturális események szervezése; kulturális célú bemutatók, kiállítások szervezése; kulturális célú bemutatók

szervezése; kulturális célú ünnepségek szervezése; kulturális célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése;

kulturális célú vetélkedők, versenyek szervezése; kulturális és művészeti rendezvények szervezése; kulturális és

oktatási célú kongresszusok és konferenciák szervezése; kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása;

kulturális szolgáltatások; kulturális tevékenységek; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos konferenciák

szervezése; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos

szemináriumok rendezése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; látogatókat vonzó látványosságok

biztosítása kulturális célokra; művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások;

szórakoztatási, sport és kulturális tevékenységek; élő zenei koncertek; élőzenés koncertek; hangversenyek,

koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás koncertre; jegyfoglalás koncertekre; jegyelővétel/foglalás

koncertekre és színházba; koncert szolgáltatások; koncertek bemutatása; koncertek prezentálása; koncertek, mint

szórakoztatási szolgáltatások; koncertek szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási

és tájékoztató szolgáltatások; koncertszolgáltatások; koncerttermek bérbeadása; popzenei koncertek szervezése;

szórakoztatási szolgáltatások koncertelőadások formájában; zenés koncertek; szórakoztatás podcaston keresztül;

podcastek gyártása; televíziós és rádiós szórakoztatás; televíziós és mozifilmek készítése; televíziós (műsor)
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gyártás; zártláncú televíziós szórakoztató szolgáltatások; animációs műsorok gyártása televíziós és kábeltelevíziós

sugárzásra; múzeumi kiállítások; múzeumi létesítmények, szolgáltatások biztosítása kiállításokhoz; múzeumi

létesítmények üzemeltetése; múzeumi szolgáltatások; múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; élő zenei

előadások; hanglemezek és zenei felvételek kölcsönzése; zenei felvételek készítése hangstúdióban; zenei

felvételek készítése; zenei előadás; szolgáltatások mozifilmek bemutatásához; stúdió szolgáltatások mozifilmek

rögzítéséhez; folyóiratok kiadása; folyóiratok multimédiás megjelentetése; folyóiratok publikálása; könyv- és

folyóirat kiadás; magazinok, folyóiratok és újságok multimédiás megjelentetése; tudományos információs

folyóiratok kiadása; újságok, folyóiratok, katalógusok és brosúrák megjelentetése; cirkuszi előadások; cirkuszi

elemeket alkalmazó szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztatás cirkuszi rendezvények formájában;

balettelőadások; szórakoztatás balett előadások formájában; élő táncelőadások bemutatása; szórakoztatás élő

táncelőadások formájában; szórakoztatás táncelőadások formájában; tánc, zene és dráma előadások tartása; jazz

zenei szórakoztatási szolgáltatások; videostúdiók szolgáltatásai; élő zenekari előadások; élő zenekari fellépések

bemutatása; élő zenekari előadásokkal kapcsolatos szolgáltatások; szimfonikus zenekari szolgáltatások;

 szórakoztató szolgáltatások zenekari előadások formájában.

 ( 111 )  237.698

 ( 151 )  2022.04.29.

 ( 210 )  M 21 03656

 ( 220 )  2021.10.25.

 ( 732 )  Klein József András, Pilisszántó (HU)

 ( 541 )  DOOR Sport Performance

 ( 511 )  41    Csoportos edzés oktatása; edzési [fitnesz] tanácsadási szolgáltatások; edzési, sportolási létesítmények

foglalása; edzési utasítások és felszerelés biztosítása; edzettséggel kapcsolatos tanfolyamok; edzőfelszerelések

biztosítása; edzőlétesítmények biztosítása sportoláshoz; edzőtermi órák; edzőtermi szolgáltatások; egészség- és

fitnesztréning; egészség klubok és tornatermek szolgáltatásai; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz];

egészségvédő klubok szolgáltatásai [edzés]; élő sportesemények lebonyolítása; erőnlét-kondicionáló edzések

lebonyolítása; erősítő és kondicionáló edzés; fitness edzéssel kapcsolatos konzultáció; fitnesszel kapcsolatos

képzési szolgáltatások; fitnesszel kapcsolatos oktatási szolgáltatások biztosítása; fitnesz- és edzőlétesítmények

biztosítása; fitnesz klub szolgáltatások; fitnesz oktatás, útmutatás; fitnesz órák vezetése; fitnesz tanácsadás;

fitneszedzési szolgáltatások; fitneszközpontok működtetése; fitneszközpontok szolgáltatásai; fizikai edzettséggel

kapcsolatos oktatás; fizikai erőnléti felmérési szolgáltatások edzési célokra; fizikai erőnléti oktatás; coaching;

coaching [tréning]; sport edzőtábori szolgáltatások; sport- és szabadidős tevékenységek; sport klub

szolgáltatások; sportedzői tevékenység; sportlétesítmények fenntartása; sportlétesítmények működtetése;

sportlétesítmények üzemeltetése; sportoktatás; sportoktatás/edzés; sportoktatás, edzés és irányítás; sportoktatási

szolgáltatások; sportoktatói szolgáltatások; sportolók képzése; sportszolgáltatások; sporttal kapcsolatos képzési

szolgáltatások; sportszolgáltatások biztosítása; sporttal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; sporttal kapcsolatos

szórakoztatási szolgáltatások; sporttal kapcsolatos tájékoztató szolgáltatás; sporttevékenységek;

sporttevékenységek oktatása; sporttevékenységekkel kapcsolatos edzői szolgáltatások; sporttevékenységekkel

kapcsolatos tanfolyamok; sporttevékenységek és sportversenyek szervezése; sportversenyek és sportesemények

szervezése; sportversenyek és sportesemények megszervezése; sportversenyek és sporttevékenységek szervezése;

sportversenyek rendezése; sportversenyek szervezése, rendezése és lebonyolítása; súlyzós edzés oktatása; súlyzós

edzéssel kapcsolatos edzőtermi szolgáltatások; szabadidős és képzési szolgáltatások; személyi edző szolgáltatások

[fitnesz edzés]; személyi edzői szolgáltatások; testedzés felügyelete; testedzéshez szükséges eszközök biztosítása;

testedzési, testnevelési szolgáltatások; testedzéssel kapcsolatos oktatás; testedzéssel kapcsolatos oktatási

szolgáltatások; testedzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások biztosítása; testedző létesítmények biztosítása;

testedző órák; testépítéssel kapcsolatos edzőtermi szolgáltatások; testnevelés; testnevelési oktatás; testnevelési

 szolgáltatások.

 44    Akupunktúra; akupunktúrás szolgáltatások; akupunktúrával kapcsolatos egészségügyi ellátás;
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akupunktúrával kapcsolatos tájékoztatás; aromaterápiás szolgáltatások; álmatlanság kezelését célzó terápiás

szolgáltatások; diéták tervezése és ellenőrzése; diétás és táplálkozási tanácsadás; diétával kapcsolatos tanácsadó

szolgáltatások; dietetikai szolgáltatás; dietétikai tanácsadás; dietetikus által nyújtott szolgáltatások;

egészségfelmérési vizsgálatok; egészséggel kapcsolatos információnyújtás; egészséggel kapcsolatos szakmai

konzultáció; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; egészségmegőrző szervezetek által nyújtott

egészségügyi szolgáltatások; egészségüggyel kapcsolatos szakmai konzultáció; egészségügy; egészségügyi

információk nyújtása; egészségügyi szolgáltatások nyújtása; egészségügyi központok szolgáltatásai; egészségügyi

szűrés; egészségügyi tanácsadási és információs szolgáltatások; egészségvédelemmel, egészségügyi ellátással

kapcsolatos információs szolgáltatások; egészségvédelemmel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások;

egészségvizsgálati szolgáltatások; egyéni fizikai rehabilitációs programok kidolgozása; elektroterápiás

szolgáltatások fizikoterápiához; életmód-tanácsadás egészségügyi célokra; emberi egészségügyi berendezések

bérbeadása; étrendi és táplálkozási útmutatás; fényterápiás szolgáltatások; fizikai állóképességi felmérések;

fizikai rehabilitáció; fizikai rehabilitációs szolgáltatások biztosítása; fizikai vizsgálatokra vonatkozó tájékoztatás;

fizikoterápia; fizikoterápiás szolgáltatások; fizioterápia, fizikoterápia; fizioterápiás szolgáltatások; fogyással

kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; fogyással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; fogyókúrához kapcsolódó

tanácsadó szolgáltatások; fogyókúrás programok tervezésével kapcsolatos szolgáltatások; fogyókúrás

programokkal kapcsolatos szolgáltatások; gyógyászati célú pilates; gyógyászati és egészségügyi klinikai

szolgáltatások; gyógyászati és egészségügyi szolgáltatások; gyógytornával kapcsolatos egészségügyi ellátás;

hidegterápiás szolgáltatások; masszázs; lávaköves masszázs; masszázs és terapeutikus shiatsu masszázs; masszázs

szolgáltatások; masszázzsal kapcsolatos információk; masszázzsal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások;

meditációs szolgáltatások; mélyszöveti masszázs; mentális egészség szolgáltatások; nyirokmasszázs

szolgáltatások; oszteopátia; oszteopátiával kapcsolatos egészségügyi szolgáltatások; oxigénbárok szolgáltatásai;

relaxációs terápiával kapcsolatos egészségügyi szolgáltatás; rehabilitációs célú edzési lehetőségek biztosítása;

shiatsu masszázs; sportmasszázs; súlycsökkentés, étrendtervezés és -felügyelet; súlycsökkentő diéta tervezési

szolgáltatások; súlycsökkentő programok felügyelete; súlykezelési szolgáltatások; súlyszabályozással kapcsolatos

tanácsadási szolgáltatások; szülés utáni gondozási szolgáltatások nők számára; tájékoztatás étrendi és táplálkozási

tanácsokkal kapcsolatban; tájékoztatás étrendi és táplálkozási kiegészítőkkel kapcsolatban; táplálkozási és étrendi

tanácsadás; táplálkozási információk nyújtása; táplálkozási konzultáció; táplálkozási tanácsadás; táplálkozási

tanácsadási és tájékoztatási szolgáltatások; táplálkozással kapcsolatos szakmai konzultáció; táplálkozással

kapcsolatos információnyújtás; táplálkozással kapcsolatos tanácsadás; terápiás masszázzsal kapcsolatos

egészségügyi szolgáltatások; terápiás szolgáltatások; terápiás testkezelések; testsúlycsökkentési szolgáltatások;

testsúlycsökkentő programok tervezése; testsúlyszabályozás értékelése; testsúlyszabályozással kapcsolatos

 kezelés.

 ( 111 )  237.699

 ( 151 )  2022.04.28.

 ( 210 )  M 21 03670

 ( 220 )  2021.10.26.

 ( 732 )  Familium s.r.o., CERNOSICE (CZ)

 ( 740 )  Mihalics Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Nagymama, mesélj!

 ( 511 )  16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk és irodaszerek,

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

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

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

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

 ( 111 )  237.700

 ( 151 )  2022.04.28.
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 ( 210 )  M 21 03834

 ( 220 )  2021.11.15.

 ( 732 )  Runner Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Szállítás.

 ( 111 )  237.701

 ( 151 )  2022.05.02.

 ( 210 )  M 21 03458

 ( 220 )  2021.10.04.

 ( 732 )  Adam-House Innovatív Építőipari és Ingatlanfejlesztési Kft., Lőrinci (HU)

 ( 740 )  Dr. Pál Roberta Lívia, Budapest

 ( 541 )  ADAM-HOUSE

 ( 511 )  19    Építőanyagok és elemek fából és mesterséges fából; előre gyártott nem fém épületelemek; előformázott

nemfém épületrészek; előre gyártott nemfém épületelemek helyszíni összeszerelésre; előre legyártott építőelemek

(nemfémes); épületpanelok, nem fémből; építőelemek (nem fémből) lapok formájában; előregyártott, nem fém

falak; mozgatható válaszfalak [falak], nem fémből; nem fém falpanelek; nem fém építőanyagok; nem fém

építőelemek; nem fém szerkezeti elemek építési használatra; nemfém burkolóanyagok; nem fémes anyagokból

 készült belső falak; nemfém oldalfalak; nem fémből készült építési és szerkezeti anyagok és elemek.

  36    Ingatlanmenedzsment; épületkezelés; ingatlantulajdon-kezelés.

 37    Építés, építkezés és bontás; általános építési vállalkozói szolgáltatások; előre gyártott épületek és

szerkezetek felállítása; előregyártott építőelemek összeszerelése; előregyártott épületek összeállítása; építési

[építkezési] és javítási szolgáltatások; építési menedzsment; építőipari szolgáltatások; építőipari szaktanácsadási

és tájékoztatási szolgáltatások; épületek és más szerkezetek építése; épületrészek építése; épületvázak

összeállítása [összeszerelése]; földmozgatási munkák; lakó- és kereskedelmi épületek építése; üzletek építése;

építésfelügyelet; épületek kivitelezése; ingatlanok karbantartása; ingatlanfejlesztési szolgáltatások [építés]; építési

 projektmenedzsment szolgáltatások; építés.

  42    Építési projektek fejlesztése.

  44    Tájtervezés; tájkertészeti szolgáltatások.

 ( 111 )  237.702

 ( 151 )  2022.05.02.

 ( 210 )  M 20 03298

 ( 220 )  2020.11.04.

 ( 732 )  Biksi Mónika, Százhalombatta (HU)

 ( 740 )  Fazekas Ügyvédi Iroda, Százhalombatta
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( 546 )

 ( 511 )   16    Grafikák.

 ( 111 )  237.703

 ( 151 )  2022.05.02.

 ( 210 )  M 21 03470

 ( 220 )  2021.10.04.

 ( 732 )  Langó Anikó, Csány (HU)

 ( 740 )  Dr. Molnár Alexandra Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   21    Műanyag és többször használatos italtároló kulacsok és palackok (üresen árusítva) sportoláshoz.

  24    Textil kéztörlők, törölközők, fürdőlepedők.

  25    Pólók, felsőruházat sportoláshoz.

 41    Sportoktatás; táplálkozással, étrenddel, diétával kapcsolatos (nem orvosi) oktatás, tanácsadás; sportedzői

tevékenység; sport-, fitnesz-, szabadidős és rekreációs szolgáltatások, tanfolyamok; sporttal, sportolással

kapcsolatos oktatási és képzési szolgáltatások, tanfolyamok, szemináriumok és tájékoztatók szervezése és

lebonyolítása; helyszíni és online sport-, fitnesz-, szabadidős, rekreációs és táplálkozási információs

szolgáltatások; testi és mentális egészség megőrzésével kapcsolatos oktatás, tanácsadás; egészségügyi problémák

 megelőzéséhez és elkerüléséhez kapcsolódó oktatás, tanácsadás.

 ( 111 )  237.704

 ( 151 )  2022.05.02.

 ( 210 )  M 21 03277

 ( 220 )  2021.09.15.

 ( 732 )  Szigeti Szonja Hajna, Szentendre (HU)

 ( 740 )  PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Weboldalon keresztüli tájékoztatás nyújtása a gasztronómia területén; online információs, tanácsadási és

foglalási szolgáltatások étel és ital szolgáltatásával kapcsolatban; étel- és italkészítéssel kapcsolatos

információnyújtás weboldalon blogon keresztül; ételek elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás

online; élelmiszerekhez kapcsolódó konzultációs szolgáltatások weboldalon keresztül; konyhaművészettel

kapcsolatos online konzultációs szolgáltatások; konzultációs szolgáltatások az ételkészítéssel kapcsolatban

weboldalon blogon keresztül; étel és ital receptek és receptekkel kapcsolatos tanácsadás, tájékoztatás blogon

keresztül; sütési technikákkal kapcsolatos konzultációs szolgáltatások blogokon keresztül; online tanácsadási

 szolgáltatások az étel és ital catering területén; webes felületen tájékoztatás bárszolgáltatásokkal kapcsolatban.

 ( 111 )  237.705
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 ( 151 )  2022.05.02.

 ( 210 )  M 21 03283

 ( 220 )  2021.09.15.

 ( 732 )  BISTRO REKLÁMÜGYNÖKSÉG Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 Grand Spirit Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Balatonfüred (HU)

 ( 740 )  Prédl Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Gin Market

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

 ( 111 )  237.706

 ( 151 )  2022.05.05.

 ( 210 )  M 21 03276

 ( 220 )  2021.09.15.

 ( 732 )  CER Cargo Holding SE Európai Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Pleszkáts Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 111 )  237.707

 ( 151 )  2022.05.02.

 ( 210 )  M 21 03460

 ( 220 )  2021.10.04.

 ( 732 )  Adam-House Innovatív Építőipari és Ingatlanfejlesztési Kft., Lőrinci (HU)

 ( 740 )  Dr. Pál Roberta Lívia, Budapest

 ( 541 )  Ha SIP ház, akkor ADAM-HOUSE!

 ( 511 )  19    Építőanyagok és elemek fából és mesterséges fából; előre gyártott nem fém épületelemek; előformázott

nemfém épületrészek; előre gyártott nemfém épületelemek helyszíni összeszerelésre; előre legyártott építőelemek

(nemfémes); épületpanelok, nem fémből; építőelemek (nem fémből) lapok formájában; előregyártott, nem fém

falak; mozgatható válaszfalak [falak], nem fémből; nem fém falpanelek; nem fém építőanyagok; nem fém

építőelemek; nem fém szerkezeti elemek építési használatra; nemfém burkolóanyagok; nem fémes anyagokból

 készült belső falak; nemfém oldalfalak; nem fémből készült építési és szerkezeti anyagok és elemek.

 37    Építés, építkezés és bontás; általános építési vállalkozói szolgáltatások; előre gyártott épületek és

szerkezetek felállítása; előregyártott építőelemek összeszerelése; előregyártott épületek összeállítása; építés;

építési [építkezési] és javítási szolgáltatások; építési menedzsment; építőipari szolgáltatások; építőipari

szaktanácsadási és tájékoztatási szolgáltatások; épületek és más szerkezetek építése; épületrészek építése;

épületvázak összeállítása [összeszerelése]; földmozgatási munkák; lakó- és kereskedelmi épületek építése; üzletek

építése; építésfelügyelet; épületek kivitelezése; ingatlanok karbantartása; ingatlanfejlesztési szolgáltatások

 [építés]; építési projektmenedzsment szolgáltatások.

 ( 111 )  237.708

 ( 151 )  2022.05.02.

 ( 210 )  M 21 03279

 ( 220 )  2021.09.15.

 ( 732 )  Zalaegerszegi Szakképzési Centrum, Zalaegerszeg (HU)

 ( 740 )  Király György, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  41    Coaching; oktatási szolgáltatások coaching formájában; oktatási vizsgáztatás; eszmecserék, kollokviumok

szervezése és lebonyolítása; kollokviumok szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos

tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; konferenciák és szemináriumok szervezése és lebonyolítása;

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

konferenciák szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése és tartása;

mentorálás; oktatás biztosítása; online oktatás biztosítása; oktatási vizsgalehetőségek biztosítása; oktatási

létesítmények biztosítása; oktatás és képzés biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; karrier információs

és tanácsadási szolgáltatások (oktatási és képzési tanácsadás); szemináriumok szervezése és lebonyolítása;

szemináriumok és workshopok [képzés] szervezése és lebonyolítása; vizsgaszervezés [oktatási]; oktatási

felmérések, vizsgálatok; vizsgafelkészítő iskolai tanfolyamok; oktatáshoz kapcsolódó vizsgák szervezése; oktatási

tanfolyamok és vizsgák kidolgozása; oktatási kurzusok és vizsgák kidolgozása; oktatáshoz kapcsolódó vizsgák és

 tesztek szervezése.

  42    Kutatási és fejlesztési szolgáltatások; tudományos kutatás; oktatási szolgáltatások tanúsítása.

 ( 111 )  237.710

 ( 151 )  2022.05.02.

 ( 210 )  M 21 03282

 ( 220 )  2021.09.15.

 ( 732 )  IMHOTEP MEDICAL & HEALTH CENTER KFT., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Pál Roberta Lívia, Budapest

 ( 541 )  IMHOTEP

 ( 511 )  5    Vitaminok és vitamin-készítmények; táplálékkiegészítők és diétás készítmények.

  44    Emberi egészségügyi szolgáltatások; emberi higiéniai és szépségápolási szolgáltatások.

 ( 111 )  237.711

 ( 151 )  2022.05.02.

 ( 210 )  M 21 03285

 ( 220 )  2021.09.15.

 ( 732 )  P&C Technologie Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Szőcs Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 7    Elektromos juicer-ek; elektromos háztartási gépek porszívózáshoz; elektromos kézi porszívók eldobható

zsákkal; elektromos kézi porszívók; elektromos porszívók; elektromos porszívók ágyneműhöz; elektromos

porszívók és alkatrészeik; elektromos porszívók háztartási használatra; elektromos porszívók ipari használatra;

felületek tisztítására szolgáló porszívók; házi porszívók; háztartási elektromos porszívók; háztartási porszívók;

ipari padlótisztító gépek [porszívók]; ipari porszívógépek tisztításhoz; ipari tisztítógépek [porszívók];

kereskedelmi és ipari porszívók; nedves és száraz porszívók; központi porszívó készülékek; nedves porszívók;

nyeles porszívók; porszívók; porszívók ipari célokra; robotizált padlótisztító [porszívó] gépek; robotizált

porszívók; szívó tisztítógépek [porszívók]; újratölthető akkumulátorokkal működtetett porszívók; zsinór nélküli

 porszívók.

 8    Elektromos vasalók; vasaló; vasalók; nem elektromos vasalók; vasalók [nem elektromos kéziszerszámok].

9    Rádióközvetítés adására és vételére szolgáló készülékek; televíziós közvetítés adására és vételére szolgáló
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készülékek; digitális mobiltelefonok; digitális telefonok; hangrögzítős telefonok; headsetek telefonokhoz;

headsetek okostelefonokhoz; headsetek mobiltelefonokhoz; head-setek mobiltelefonokhoz; hordható

okostelefonok; hordható digitális elektronikus kommunikációs eszközök; hordozható telefonok; telefonok;

vezeték nélküli telefonkészülékek; vezeték nélküli telefonok; vezetékes telefonkészülékek; adattároló eszközök;

adattároló eszközök és hordozóeszközök; erősítők; rádió adó-vevő készülékek; rádiós jeladó gépek és

berendezések; elektronikus közvetítő készülékek; adókészülék televíziós közvetítéshez; adókészülék

rádióközvetítéshez; berendezések hang, adatok vagy képek közvetítésére; kihangosítók; mobiltelefon tartók;

mobiltelefon tartók, tokok; mobiltelefon tokok; mobiltelefon pántok; mobiltelefon tokok bőrből vagy műbőrből;

mobiltelefon tokok szövetből vagy textil anyagokból; mobiltelefonok; mobiltelefonokhoz kialakított tartók;

mobiltelefonokhoz kialakított tokok; mobiltelefonokkal használt vezeték nélküli headsetek; okostelefonhoz

használt szelfi botok; okostelefonok; rádiótelefonok; rádiótelefon készülékek; rápattintós mobiltelefon tokok;

szíjak, pántok mobiltelefonokhoz; tartók mobiltelefonokhoz; telefon adapterek; telefon dugók, csatlakozók; tokok

okostelefonokhoz; tokok okostelefonhoz; tokok mobiltelefonokhoz; adathordozók; elektronikus adathordozók;

USB pendrive-ok; USB flash meghajtók [üres]; USB adapterek; elektrosztatikus másológépek, fénymásolók;

beviteli szkennerek; digitális grafikai szkennerek; digitalizáló szkennerek; elektronikus szkennerek; képszkennelő

berendezések; kézi működtetésű háromdimenziós szkennerek; kézi szkennerek; szkennerek [adatfeldolgozó

eszközök]; digitális színes nyomtatók; digitalizáló nyomtatók; dokumentum-nyomtatók számítógépekhez;

fényképnyomtatók; lézeres szárazlevilágító és -nyomtató berendezések; lézernyomtatók; lézernyomtató-vezérlők;

lézernyomtatók száraz fóliákhoz; lézerprinterek; lézersugaras nyomtatók; színes lézernyomtatók; színes

lézernyomtatók dokumentumokhoz; színes nyomtatók; színes tintasugaras nyomtatók; tintasugaras nyomtató;

tintasugaras nyomtatók; tintasugaras színes nyomtatók; zsebszámológépek; elektronikus zsebszámológépek;

adatkezelésre használt számítógépek; átalakítható laptopok; bőrtokok táblagépekhez; digitális tabletek,

táblagépek; hibrid laptopok; hordozható számítógépek; hordozható számítógépek, laptopok; hordtokok mobil

számítógépekhez; kézi számítógépek; kézi személyi számítógépek; laptop számítógépek; laptop tokok;

laptop-tokok; netbookok [számítógépek]; noteszgépek, notebookok; számítógép hordozó tokok, táskák;

számítógépek; számítógépek kommunikációhoz; személyi számítógépek; táblagép tokok; táblagépek;

táblaszámítógépek; tokok notebook számítógépekhez; tokok netbook számítógépekhez; tokok táblagépekhez;

egérpadok; egéralátétek; elektronikus tollak; érintőceruzák; hang- és képfelvevő készülékek; autórádiók;

autómagnók; autóhangszórók; fejhallgatók; fejhallgatók hangátviteli eszközökhöz; fejhallgatók

okostelefonokhoz; fülhallgatók; fülhallgatók fogyasztói videojáték-készülékekhez; fülhallgatók kézben tartható

elektronikus játékeszközökhöz; fülhallgatók mobil telekommunikációs eszközökkel való használatra; fülhallgatók

mobiltelefonokhoz; fülhallgatók okostelefonokhoz; hangerősítők; hangszórók; hangszórók [audio berendezések];

hangszórók, hangfalak; hi-fi berendezések; hordozható rádiók; hordozható zenelejátszókhoz való tokok;

hordozható zenelejátszók; rádiók; rádiók járművekbe; rádiókészülékek; rádiók járművekhez; vezeték nélküli

fejhallgatók; vezeték nélküli hangszórók; vezeték nélküli headsetek; digitális televíziók; digitális videó rögzítők;

digitális videokamerák; HD (nagyfelbontású) televíziók; nagyképernyős LCD kijelzők; plazma televíziók;

televíziók; TV-készülékek; UHD (ultra nagyfelbontású) televíziók; védőtokok e-könyv-olvasókhoz; digitális

 kompakt fényképezőgépek; fényképezőgépek, kamerák; webkamerák.

 ( 111 )  237.712

 ( 151 )  2022.05.02.

 ( 210 )  M 21 03284

 ( 220 )  2021.09.15.

 ( 732 )  P&C Technologie Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Szőcs Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 7    Elektromos juicer-ek; elektromos háztartási gépek porszívózáshoz; elektromos kézi porszívók eldobható

zsákkal; elektromos kézi porszívók; elektromos porszívók; elektromos porszívók ágyneműhöz; elektromos

porszívók és alkatrészeik; elektromos porszívók háztartási használatra; elektromos porszívók ipari használatra;

felületek tisztítására szolgáló porszívók; házi porszívók; háztartási elektromos porszívók; háztartási porszívók;

ipari padlótisztító gépek [porszívók]; ipari porszívógépek tisztításhoz; ipari tisztítógépek [porszívók];

kereskedelmi és ipari porszívók; nedves és száraz porszívók; központi porszívó készülékek; nedves porszívók;

nyeles porszívók; porszívók; porszívók ipari célokra; robotizált padlótisztító [porszívó] gépek; robotizált

porszívók; szívó tisztítógépek [porszívók]; újratölthető akkumulátorokkal működtetett porszívók; zsinór nélküli

 porszívók.

 8    Elektromos vasalók; vasaló; vasalók; nem elektromos vasalók; vasalók [nem elektromos kéziszerszámok].

9    Rádióközvetítés adására és vételére szolgáló készülékek; televíziós közvetítés adására és vételére szolgáló

készülékek; digitális mobiltelefonok; digitális telefonok; hangrögzítős telefonok; headsetek telefonokhoz;

headsetek okostelefonokhoz; headsetek mobiltelefonokhoz; head-setek mobiltelefonokhoz; hordható

okostelefonok; hordható digitális elektronikus kommunikációs eszközök; hordozható telefonok; telefonok;

vezeték nélküli telefonkészülékek; vezeték nélküli telefonok; vezetékes telefonkészülékek; adattároló eszközök;

adattároló eszközök és hordozóeszközök; erősítők; rádió adó-vevő készülékek; rádiós jeladó gépek és

berendezések; elektronikus közvetítő készülékek; adókészülék televíziós közvetítéshez; adókészülék

rádióközvetítéshez; berendezések hang, adatok vagy képek közvetítésére; kihangosítók; mobiltelefon tartók;

mobiltelefon tartók, tokok; mobiltelefon tokok; mobiltelefon pántok; mobiltelefon tokok bőrből vagy műbőrből;

mobiltelefon tokok szövetből vagy textil anyagokból; mobiltelefonok; mobiltelefonokhoz kialakított tartók;

mobiltelefonokhoz kialakított tokok; mobiltelefonokkal használt vezeték nélküli headsetek; okostelefonhoz

használt szelfi botok; okostelefonok; rádiótelefonok; rádiótelefon készülékek; rápattintós mobiltelefon tokok;

szíjak, pántok mobiltelefonokhoz; tartók mobiltelefonokhoz; telefon adapterek; telefon dugók, csatlakozók; tokok

okostelefonokhoz; tokok okostelefonhoz; tokok mobiltelefonokhoz; adathordozók; elektronikus adathordozók;

USB pendrive-ok; USB flash meghajtók [üres]; USB adapterek; elektrosztatikus másológépek, fénymásolók;

beviteli szkennerek; digitális grafikai szkennerek; digitalizáló szkennerek; elektronikus szkennerek; képszkennelő

berendezések; kézi működtetésű háromdimenziós szkennerek; kézi szkennerek; szkennerek [adatfeldolgozó

eszközök]; digitális színes nyomtatók; digitalizáló nyomtatók; dokumentum-nyomtatók számítógépekhez;

fényképnyomtatók; lézeres szárazlevilágító és -nyomtató berendezések; lézernyomtatók; lézernyomtató-vezérlők;

lézernyomtatók száraz fóliákhoz; lézerprinterek; lézersugaras nyomtatók; színes lézernyomtatók; színes

lézernyomtatók dokumentumokhoz; színes nyomtatók; színes tintasugaras nyomtatók; tintasugaras nyomtató;

tintasugaras nyomtatók; tintasugaras színes nyomtatók; zsebszámológépek; elektronikus zsebszámológépek;

adatkezelésre használt számítógépek; átalakítható laptopok; bőrtokok táblagépekhez; digitális tabletek,

táblagépek; hibrid laptopok; hordozható számítógépek; hordozható számítógépek, laptopok; hordtokok mobil

számítógépekhez; kézi számítógépek; kézi személyi számítógépek; laptop számítógépek; laptop tokok;

laptop-tokok; netbookok [számítógépek]; noteszgépek, notebookok; számítógép hordozó tokok, táskák;

számítógépek; számítógépek kommunikációhoz; személyi számítógépek; táblagép tokok; táblagépek;

táblaszámítógépek; tokok notebook számítógépekhez; tokok netbook számítógépekhez; tokok táblagépekhez;

egérpadok; egéralátétek; elektronikus tollak; érintőceruzák; hang- és képfelvevő készülékek; autórádiók;

autómagnók; autóhangszórók; fejhallgatók; fejhallgatók hangátviteli eszközökhöz; fejhallgatók

okostelefonokhoz; fülhallgatók; fülhallgatók fogyasztói videojáték-készülékekhez; fülhallgatók kézben tartható

elektronikus játékeszközökhöz; fülhallgatók mobil telekommunikációs eszközökkel való használatra; fülhallgatók
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mobiltelefonokhoz; fülhallgatók okostelefonokhoz; hangerősítők; hangszórók; hangszórók [audio berendezések];

hangszórók, hangfalak; hi-fi berendezések; hordozható rádiók; hordozható zenelejátszókhoz való tokok;

hordozható zenelejátszók; rádiók; rádiók járművekbe; rádiókészülékek; rádiók járművekhez; vezeték nélküli

fejhallgatók; vezeték nélküli hangszórók; vezeték nélküli headsetek; digitális televíziók; digitális videó rögzítők;

digitális videokamerák; HD (nagyfelbontású) televíziók; nagyképernyős LCD kijelzők; plazma televíziók;

televíziók; TV-készülékek; UHD (ultra nagyfelbontású) televíziók; védőtokok e-könyv-olvasókhoz; digitális

 kompakt fényképezőgépek; fényképezőgépek, kamerák; webkamerák.

 ( 111 )  237.713

 ( 151 )  2022.05.02.

 ( 210 )  M 20 00107

 ( 220 )  2020.01.15.

 ( 732 )  Tóth László, Kecskemét (HU)

 Bali Endre Imre, Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Dr. Fekete Gábor, Kecskemét

 ( 541 )  Real Gamers

 ( 511 )  35    E-sporteseményekhez kapcsolódó marketingszolgáltatások; e-sporttevékenységek pénzügyi szponzorálása;

e-sporteseményekre vonatkozó népszerűsítő szolgáltatások; e-sporteseményekhez kapcsolódó hirdetési

 szolgáltatások.

 41    Videojáték-szolgáltatások; videojáték eszközök bérbeadása; online videojátékok biztosítása;

videojátékokkal kapcsolatos szórakoztatási szolgáltatások; számítógép- és videojáték szórakoztatási

szolgáltatások; számítógépes és videojátékok játékstratégiáira vonatkozó online információk biztosítása;

sportesemények és sportversenyek szervezése; sporttevékenységek és sportversenyek szervezése;

sportrendezvények, versenyek és sportbajnokságok szervezése; e-sport oktatás; e-sport tevékenység; e-sport

játékvezetés; e-sportesemények lebonyolítása; e-sportversenyek szervezése; e-sportesemények szervezése;

elektronikus sportversenyek szervezése; e-sporttevékenységek megszervezése; e-sportlétesítmények biztosítása;

információnyújtás e-sportokkal kapcsolatban; élő e-sportesemények lebonyolítása; e-sportesemények előállítása a

 televízió számára; e-sportrendezvényekhez kapcsolódó jegyfoglalás és foglalási szolgáltatások.

 ( 111 )  237.714

 ( 151 )  2022.05.05.

 ( 210 )  M 21 03683

 ( 220 )  2021.10.26.

 ( 732 )  Papp Gábor, Zalakaros (HU)

 Papp-Horváth Anna, Nagykanizsa (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Fagylalt; fagylalt desszertek, jégkrémek; fagylaltok és jégkrémek; fagylaltöntetek; fagylaltos édességek;

 sörbetek [vízalapú fagylaltok]; fagylalttorták.

  43    Fagylaltozók, fagylaltozói szolgáltatások; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás].
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 ( 111 )  237.715

 ( 151 )  2022.05.02.

 ( 210 )  M 21 03104

 ( 220 )  2021.08.25.

 ( 732 )  Naturland Holding Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Germus és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  MAGNESII

 ( 511 )  3    Kozmetikumok és kozmetikai készítmények.

5    Gyógyszerészeti és gyógyászati készítmények; gyógyhatású termékek; vitaminkészítmények; gyógynövény

kivonatok; krémek, balzsamok gyógyászati célra; gyógyteák; gyógycukor; egészségügyi készítmények

 gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők; ásványi élelmiszer-kiegészítők.

 ( 111 )  237.716

 ( 151 )  2022.05.02.

 ( 210 )  M 21 03105

 ( 220 )  2021.08.25.

 ( 732 )  Naturland Holding Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Germus és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Magnesii

 ( 511 )  3    Kozmetikumok és kozmetikai készítmények.

5    Gyógyszerészeti és gyógyászati készítmények; gyógyhatású termékek; vitaminkészítmények; gyógynövény

kivonatok; krémek, balzsamok gyógyászati célra; gyógyteák; gyógycukor; egészségügyi készítmények

 gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők; ásványi élelmiszer-kiegészítők.

 ( 111 )  237.719

 ( 151 )  2022.05.04.

 ( 210 )  M 21 00393

 ( 220 )  2021.02.04.

 ( 732 )  Nyeste Rajmund, Balatonlelle (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Hirdetés, reklámozás a közösségi médián keresztül; reklámozás szolgáltatása és terméknépszerűsítő

 szolgáltatások.

  37    Árnyékolástechnika (azaz redőny, rovarháló, zsaluzia és ezek alkatrészeinek) szerelése, javítása.

  42    Árnyékolástechnika (azaz zsaluzia, redőny, rovarháló, napellenző, nyílászáró) tervezés.

 ( 111 )  237.720

 ( 151 )  2022.05.04.

 ( 210 )  M 21 03129

 ( 220 )  2021.08.30.

 ( 732 )  Rauch Fruchtsäfte GmbH, Rankweil (AT)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; kávé alapú italok; teaitalok; tea alapú italok; tea vagy teakivonat alapú

ízesített italok; teából és/vagy teához hasonló termékekből, illetve ezek kivonataiból készült alkoholmentes kész
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italok; csokoládés italporok; kakaó alapú italok; kávé, tea és/vagy kakaó alapú italok; rizs; tápióka és szágó;

lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok és jégkrémek;

cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet, fűszeres mártások; fűszerek; fagylaltok és

 jégkrémek; jeges tea.

 32    Sörök; citromos sör [shandy]; üdítőitalok; vizek; ásvány- és szénsavas vizek; gyümölcsitalok és

gyümölcslevek; gyümölcslevek; nektárok; gyümölcsnektárok; gyümölcsnektár-italok; gyümölcslé sűrítmény

alapú alkoholmentes italok; zöldséglevek, zöldségitalok és zöldséglevek [italok]; zöldségnektár italok; szörpök és

 más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez; energiaitalok; limonádék; üdítő italok gyümölcsízzel.

 ( 111 )  237.721

 ( 151 )  2022.05.04.

 ( 210 )  M 21 03126

 ( 220 )  2021.10.04.

 ( 732 )  Hegyi Károly, Herend (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   34    Inhaláló pipa.

A rovat 69 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegyoltalom megszűnése

Védjegyoltalom megszűnése megújítás nélküli lejárat miatt

 ( 111 ) 139.325

 ( 180 ) 2022.03.23.

 ( 111 ) 174.103

 ( 180 ) 2022.03.12.

 ( 111 ) 174.234

 ( 180 ) 2022.03.05.

 ( 111 ) 174.257

 ( 180 ) 2022.03.06.

 ( 111 ) 174.343

 ( 180 ) 2022.03.06.

 ( 111 ) 174.531

 ( 180 ) 2022.03.29.

 ( 111 ) 174.682

 ( 180 ) 2022.03.13.

 ( 111 ) 174.694

 ( 180 ) 2022.03.13.

 ( 111 ) 174.709

 ( 180 ) 2022.03.13.

 ( 111 ) 174.975

 ( 180 ) 2022.03.26.

 ( 111 ) 174.976

 ( 180 ) 2022.03.26.

 ( 111 ) 175.272

 ( 180 ) 2022.03.13.

 ( 111 ) 175.717

 ( 180 ) 2022.03.13.

 ( 111 ) 175.756

 ( 180 ) 2022.03.08.

 ( 111 ) 175.833

 ( 180 ) 2022.03.26.

 ( 111 ) 175.877

 ( 180 ) 2022.03.28.
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 ( 111 ) 175.879

 ( 180 ) 2022.03.28.

 ( 111 ) 175.893

 ( 180 ) 2022.03.11.

 ( 111 ) 175.896

 ( 180 ) 2022.03.11.

 ( 111 ) 175.897

 ( 180 ) 2022.03.11.

 ( 111 ) 175.898

 ( 180 ) 2022.03.28.

 ( 111 ) 176.024

 ( 180 ) 2022.03.20.

 ( 111 ) 176.183

 ( 180 ) 2022.03.13.

 ( 111 ) 176.274

 ( 180 ) 2022.03.26.

 ( 111 ) 176.939

 ( 180 ) 2022.03.27.

 ( 111 ) 177.507

 ( 180 ) 2022.03.05.

 ( 111 ) 177.522

 ( 180 ) 2022.03.05.

 ( 111 ) 177.524

 ( 180 ) 2022.03.05.

 ( 111 ) 177.871

 ( 180 ) 2022.03.01.

 ( 111 ) 178.344

 ( 180 ) 2022.03.05.

 ( 111 ) 179.409

 ( 180 ) 2022.03.18.

 ( 111 ) 206.246

 ( 180 ) 2022.03.22.

 ( 111 ) 206.949

 ( 180 ) 2022.03.30.
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 ( 111 ) 207.148

 ( 180 ) 2022.03.02.

 ( 111 ) 207.179

 ( 180 ) 2022.03.06.

 ( 111 ) 207.181

 ( 180 ) 2022.03.19.

 ( 111 ) 207.277

 ( 180 ) 2022.03.07.

 ( 111 ) 207.278

 ( 180 ) 2022.03.07.

 ( 111 ) 207.279

 ( 180 ) 2022.03.07.

 ( 111 ) 207.280

 ( 180 ) 2022.03.08.

 ( 111 ) 207.281

 ( 180 ) 2022.03.08.

 ( 111 ) 207.282

 ( 180 ) 2022.03.08.

 ( 111 ) 207.285

 ( 180 ) 2022.03.21.

 ( 111 ) 207.288

 ( 180 ) 2022.03.22.

 ( 111 ) 207.324

 ( 180 ) 2022.03.07.

 ( 111 ) 207.335

 ( 180 ) 2022.03.06.

 ( 111 ) 207.336

 ( 180 ) 2022.03.06.

 ( 111 ) 207.337

 ( 180 ) 2022.03.20.

 ( 111 ) 207.339

 ( 180 ) 2022.03.20.

 ( 111 ) 207.340

 ( 180 ) 2022.03.20.

 ( 111 ) 207.341
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 ( 180 ) 2022.03.20.

 ( 111 ) 207.362

 ( 180 ) 2022.03.09.

 ( 111 ) 207.363

 ( 180 ) 2022.03.12.

 ( 111 ) 207.373

 ( 180 ) 2022.03.28.

 ( 111 ) 207.374

 ( 180 ) 2022.03.28.

 ( 111 ) 207.376

 ( 180 ) 2022.03.02.

 ( 111 ) 207.378

 ( 180 ) 2022.03.13.

 ( 111 ) 207.379

 ( 180 ) 2022.03.05.

 ( 111 ) 207.387

 ( 180 ) 2022.03.02.

 ( 111 ) 207.391

 ( 180 ) 2022.03.27.

 ( 111 ) 207.404

 ( 180 ) 2022.03.01.

 ( 111 ) 207.405

 ( 180 ) 2022.03.02.

 ( 111 ) 207.406

 ( 180 ) 2022.03.02.

 ( 111 ) 207.407

 ( 180 ) 2022.03.02.

 ( 111 ) 207.408

 ( 180 ) 2022.03.02.

 ( 111 ) 207.410

 ( 180 ) 2022.03.14.

 ( 111 ) 207.412

 ( 180 ) 2022.03.14.

 ( 111 ) 207.413

 ( 180 ) 2022.03.14.
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 ( 111 ) 207.414

 ( 180 ) 2022.03.14.

 ( 111 ) 207.415

 ( 180 ) 2022.03.29.

 ( 111 ) 207.421

 ( 180 ) 2022.03.01.

 ( 111 ) 207.458

 ( 180 ) 2022.03.06.

 ( 111 ) 207.461

 ( 180 ) 2022.03.20.

 ( 111 ) 207.462

 ( 180 ) 2022.03.20.

 ( 111 ) 207.463

 ( 180 ) 2022.03.20.

 ( 111 ) 207.465

 ( 180 ) 2022.03.30.

 ( 111 ) 207.466

 ( 180 ) 2022.03.30.

 ( 111 ) 207.484

 ( 180 ) 2022.03.05.

 ( 111 ) 207.492

 ( 180 ) 2022.03.08.

 ( 111 ) 207.500

 ( 180 ) 2022.03.08.

 ( 111 ) 207.502

 ( 180 ) 2022.03.22.

 ( 111 ) 207.503

 ( 180 ) 2022.03.22.

 ( 111 ) 207.505

 ( 180 ) 2022.03.08.

 ( 111 ) 207.508

 ( 180 ) 2022.03.22.

 ( 111 ) 207.509

 ( 180 ) 2022.03.22.
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 ( 111 ) 207.510

 ( 180 ) 2022.03.08.

 ( 111 ) 207.517

 ( 180 ) 2022.03.22.

 ( 111 ) 207.520

 ( 180 ) 2022.03.08.

 ( 111 ) 207.540

 ( 180 ) 2022.03.30.

 ( 111 ) 207.541

 ( 180 ) 2022.03.30.

 ( 111 ) 207.542

 ( 180 ) 2022.03.21.

 ( 111 ) 207.560

 ( 180 ) 2022.03.28.

 ( 111 ) 207.566

 ( 180 ) 2022.03.01.

 ( 111 ) 207.578

 ( 180 ) 2022.03.28.

 ( 111 ) 207.579

 ( 180 ) 2022.03.14.

 ( 111 ) 207.580

 ( 180 ) 2022.03.14.

 ( 111 ) 207.583

 ( 180 ) 2022.03.14.

 ( 111 ) 207.641

 ( 180 ) 2022.03.06.

 ( 111 ) 207.645

 ( 180 ) 2022.03.22.

 ( 111 ) 207.681

 ( 180 ) 2022.03.06.

 ( 111 ) 207.683

 ( 180 ) 2022.03.07.

 ( 111 ) 207.698

 ( 180 ) 2022.03.08.

 ( 111 ) 207.699
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 ( 180 ) 2022.03.08.

 ( 111 ) 207.700

 ( 180 ) 2022.03.08.

 ( 111 ) 207.701

 ( 180 ) 2022.03.30.

 ( 111 ) 207.702

 ( 180 ) 2022.03.30.

 ( 111 ) 207.703

 ( 180 ) 2022.03.30.

 ( 111 ) 207.704

 ( 180 ) 2022.03.30.

 ( 111 ) 207.721

 ( 180 ) 2022.03.28.

 ( 111 ) 207.727

 ( 180 ) 2022.03.13.

 ( 111 ) 207.728

 ( 180 ) 2022.03.13.

 ( 111 ) 207.734

 ( 180 ) 2022.03.28.

 ( 111 ) 207.735

 ( 180 ) 2022.03.14.

 ( 111 ) 207.737

 ( 180 ) 2022.03.14.

 ( 111 ) 207.739

 ( 180 ) 2022.03.02.

 ( 111 ) 207.755

 ( 180 ) 2022.03.22.

 ( 111 ) 207.761

 ( 180 ) 2022.03.22.

 ( 111 ) 207.763

 ( 180 ) 2022.03.22.

 ( 111 ) 207.766

 ( 180 ) 2022.03.22.

 ( 111 ) 207.770

 ( 180 ) 2022.03.08.
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 ( 111 ) 207.786

 ( 180 ) 2022.03.05.

 ( 111 ) 207.788

 ( 180 ) 2022.03.05.

 ( 111 ) 207.790

 ( 180 ) 2022.03.09.

 ( 111 ) 207.817

 ( 180 ) 2022.03.30.

 ( 111 ) 207.820

 ( 180 ) 2022.03.30.

 ( 111 ) 207.821

 ( 180 ) 2022.03.08.

 ( 111 ) 207.835

 ( 180 ) 2022.03.20.

 ( 111 ) 207.848

 ( 180 ) 2022.03.12.

 ( 111 ) 207.849

 ( 180 ) 2022.03.12.

 ( 111 ) 207.850

 ( 180 ) 2022.03.12.

 ( 111 ) 207.851

 ( 180 ) 2022.03.12.

 ( 111 ) 207.852

 ( 180 ) 2022.03.12.

 ( 111 ) 207.853

 ( 180 ) 2022.03.12.

 ( 111 ) 207.855

 ( 180 ) 2022.03.12.

 ( 111 ) 207.859

 ( 180 ) 2022.03.26.

 ( 111 ) 207.860

 ( 180 ) 2022.03.26.

 ( 111 ) 207.861

 ( 180 ) 2022.03.26.
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 ( 111 ) 207.862

 ( 180 ) 2022.03.26.

 ( 111 ) 207.863

 ( 180 ) 2022.03.26.

 ( 111 ) 207.875

 ( 180 ) 2022.03.09.

 ( 111 ) 207.908

 ( 180 ) 2022.03.05.

 ( 111 ) 207.911

 ( 180 ) 2022.03.09.

 ( 111 ) 207.912

 ( 180 ) 2022.03.24.

 ( 111 ) 207.915

 ( 180 ) 2022.03.24.

 ( 111 ) 207.930

 ( 180 ) 2022.03.29.

 ( 111 ) 207.933

 ( 180 ) 2022.03.29.

 ( 111 ) 207.945

 ( 180 ) 2022.03.12.

 ( 111 ) 207.946

 ( 180 ) 2022.03.12.

 ( 111 ) 207.947

 ( 180 ) 2022.03.26.

 ( 111 ) 207.948

 ( 180 ) 2022.03.26.

 ( 111 ) 207.951

 ( 180 ) 2022.03.26.

 ( 111 ) 207.952

 ( 180 ) 2022.03.26.

 ( 111 ) 207.953

 ( 180 ) 2022.03.27.

 ( 111 ) 207.954

 ( 180 ) 2022.03.27.

 ( 111 ) 207.966
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 ( 180 ) 2022.03.07.

 ( 111 ) 207.967

 ( 180 ) 2022.03.07.

 ( 111 ) 207.971

 ( 180 ) 2022.03.22.

 ( 111 ) 207.990

 ( 180 ) 2022.03.26.

 ( 111 ) 208.008

 ( 180 ) 2022.03.07.

 ( 111 ) 208.042

 ( 180 ) 2022.03.28.

 ( 111 ) 208.083

 ( 180 ) 2022.03.23.

 ( 111 ) 208.087

 ( 180 ) 2022.03.23.

 ( 111 ) 208.094

 ( 180 ) 2022.03.29.

 ( 111 ) 208.097

 ( 180 ) 2022.03.29.

 ( 111 ) 208.098

 ( 180 ) 2022.03.29.

 ( 111 ) 208.100

 ( 180 ) 2022.03.14.

 ( 111 ) 208.105

 ( 180 ) 2022.03.14.

 ( 111 ) 208.107

 ( 180 ) 2022.03.14.

 ( 111 ) 208.108

 ( 180 ) 2022.03.14.

 ( 111 ) 208.109

 ( 180 ) 2022.03.14.

 ( 111 ) 208.110

 ( 180 ) 2022.03.05.

 ( 111 ) 208.122

 ( 180 ) 2022.03.13.
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 ( 111 ) 208.123

 ( 180 ) 2022.03.13.

 ( 111 ) 208.124

 ( 180 ) 2022.03.13.

 ( 111 ) 208.125

 ( 180 ) 2022.03.13.

 ( 111 ) 208.170

 ( 180 ) 2022.03.20.

 ( 111 ) 208.171

 ( 180 ) 2022.03.19.

 ( 111 ) 208.177

 ( 180 ) 2022.03.30.

 ( 111 ) 208.179

 ( 180 ) 2022.03.19.

 ( 111 ) 208.197

 ( 180 ) 2022.03.22.

 ( 111 ) 208.208

 ( 180 ) 2022.03.22.

 ( 111 ) 208.232

 ( 180 ) 2022.03.21.

 ( 111 ) 208.234

 ( 180 ) 2022.03.30.

 ( 111 ) 208.260

 ( 180 ) 2022.03.21.

 ( 111 ) 208.261

 ( 180 ) 2022.03.13.

 ( 111 ) 208.307

 ( 180 ) 2022.03.14.

 ( 111 ) 208.308

 ( 180 ) 2022.03.19.

 ( 111 ) 208.337

 ( 180 ) 2022.03.26.

 ( 111 ) 208.364

 ( 180 ) 2022.03.14.
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 ( 111 ) 208.366

 ( 180 ) 2022.03.21.

 ( 111 ) 208.392

 ( 180 ) 2022.03.28.

 ( 111 ) 208.416

 ( 180 ) 2022.03.01.

 ( 111 ) 208.428

 ( 180 ) 2022.03.01.

 ( 111 ) 208.429

 ( 180 ) 2022.03.13.

 ( 111 ) 208.430

 ( 180 ) 2022.03.27.

 ( 111 ) 208.431

 ( 180 ) 2022.03.27.

 ( 111 ) 208.432

 ( 180 ) 2022.03.28.

 ( 111 ) 208.457

 ( 180 ) 2022.03.20.

 ( 111 ) 208.459

 ( 180 ) 2022.03.14.

 ( 111 ) 208.480

 ( 180 ) 2022.03.22.

 ( 111 ) 208.501

 ( 180 ) 2022.03.30.

 ( 111 ) 208.502

 ( 180 ) 2022.03.19.

 ( 111 ) 208.504

 ( 180 ) 2022.03.19.

 ( 111 ) 208.505

 ( 180 ) 2022.03.19.

 ( 111 ) 208.506

 ( 180 ) 2022.03.29.

 ( 111 ) 208.507

 ( 180 ) 2022.03.29.

 ( 111 ) 208.509
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 ( 180 ) 2022.03.29.

 ( 111 ) 208.557

 ( 180 ) 2022.03.29.

 ( 111 ) 208.582

 ( 180 ) 2032.03.30.

 ( 111 ) 208.610

 ( 180 ) 2022.03.28.

 ( 111 ) 208.752

 ( 180 ) 2022.03.06.

 ( 111 ) 208.903

 ( 180 ) 2022.03.05.

 ( 111 ) 209.016

 ( 180 ) 2022.03.08.

 ( 111 ) 209.143

 ( 180 ) 2022.03.13.

 ( 111 ) 209.166

 ( 180 ) 2022.03.29.

 ( 111 ) 209.222

 ( 180 ) 2022.03.05.

 ( 111 ) 209.421

 ( 180 ) 2022.03.02.

 ( 111 ) 209.422

 ( 180 ) 2022.03.02.

 ( 111 ) 209.570

 ( 180 ) 2022.03.09.

 ( 111 ) 210.432

 ( 180 ) 2022.03.22.

 ( 111 ) 210.487

 ( 180 ) 2022.03.13.

 ( 111 ) 211.247

 ( 180 ) 2022.03.28.

 ( 111 ) 212.094

 ( 180 ) 2022.03.01.

 ( 111 ) 226.588

 ( 180 ) 2022.03.24.
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A rovat 224 darab közlést tartalmaz.

Védjegyoltalom megszűnése használat hiánya miatt

 ( 111 ) 212.622

 ( 732 ) Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)

 ( 740 ) SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

A rovat 1 darab közlést tartalmaz.

Védjegyoltalom törlése

 ( 111 ) 223.937

 ( 732 ) Hedon Kézműves Sörfőzde Korlátolt Felelősségű Társaság, Dunakeszi (HU)

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegyoltalom részleges megszűnése

Védjegyoltalom részleges megszűnésének megállapítása és megújítása

 ( 111 ) 171.842

 ( 732 ) Amazon Sport Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 156 )  2012.01.10. 2022.01.10.

 ( 111 ) 171.577

 ( 732 ) ECCOFOOD Termelő, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Kalocsa (HU)

 ( 156 ) 2022.03.21.

 ( 111 ) 172.864

 ( 732 ) Németh László Antal, Budapest (HU)

 ( 156 ) 2022.01.26.

 ( 111 ) 174.279

 ( 732 ) KEMIKÁL Építőanyagipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 156 ) 2022.01.20.

 ( 111 ) 173.674

 ( 732 ) Berlin-Chemie AG, Berlin (DE)

 ( 156 ) 2022.02.03.

 ( 111 ) 173.675

 ( 732 ) Berlin-Chemie AG, Berlin (DE)

 ( 156 ) 2022.02.03.

 ( 111 ) 173.677

 ( 732 ) Berlin-Chemie AG, Berlin (DE)

 ( 156 ) 2022.02.03.

 ( 111 ) 173.676

 ( 732 ) Berlin-Chemie AG., Berlin (DE)

 ( 156 ) 2022.02.03.

 ( 111 ) 177.932

 ( 732 ) FONET Optikai Hálózatok Korlátolt Felelősségű Társaság, Vác (HU)

 ( 156 ) 2022.02.25.

 ( 111 ) 205.991

 ( 732 ) Levesbetét Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 156 ) 2022.03.03.

 ( 111 ) 206.864

 ( 732 ) Nagy Balázs, Pannonhalma (HU)

 ( 156 ) 2022.01.03.

 ( 111 ) 207.496

 ( 732 ) DUNA-BÉRGÉP Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Baja (HU)
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 ( 156 ) 2022.03.28.

 ( 111 ) 208.573

 ( 732 ) Dr. Jurasits Zsolt József, Budapest (HU)

 ( 156 ) 2022.02.16.

 ( 111 ) 115.164

 ( 732 ) Ronson Incorporated Ltd., Long Buckby, Northants (GB)

 ( 156 ) 2022.02.28.

 ( 111 ) 123.938

 ( 732 ) TENNECO AUTOMOTIVE OPERATING COMPANY INC. (Delaware állam törvényei szerint bejegyzett cég),

Lake Forest,Illinois (US)

 ( 156 ) 2022.03.16.

 ( 111 ) 123.555

 ( 732 ) Glaxo Group Limited, Brentford, Middlesex (GB)

 ( 156 ) 2022.02.22.

 ( 111 ) 136.021

 ( 732 ) Mars Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 156 ) 2022.04.04.

 ( 111 ) 136.022

 ( 732 ) Mars Incorporated, McLean, Virginia (US)

 ( 156 ) 2022.04.04.

A rovat 18 darab közlést tartalmaz.

Árujegyzék korlátozása

 ( 111 ) 236.185

 ( 732 ) Intel Corporation, Santa Clara, California (US)

 ( 740 ) Dr. Csányi Balázs Mihály és Dr. Tilk Rita, Budapest

 ( 511 ) 9 Számítógépes hardver mesterséges intelligenciához (AI), gépi tanuláshoz, tanuló algoritmusokhoz és

adatelemzéshez; rögzített és letölthető szoftverek mesterséges intelligenciához (AI), gépi tanuláshoz, tanuló

algoritmusokhoz és adatelemzéshez; szoftverekgépi tanuló algoritmusok, mély neurális hálózatok, adatelemzés

tervezéséhez és fejlesztéséhez való használatra; szoftverkönyvtárak gépi tanuló algoritmusok és mély neurális

hálózatok tervezéséhez és fejlesztéséhez való használatra; gamer számítógépekkelkapcsolatos szoftverkönyvtárak

adatelemzéshez való használatra; grafikai szoftverek; szoftvermeghajtók (software drivers); nagy teljesítményű

számítástechnikai hardverek és szoftverek; grafikus processzorok (GPU-k); számítógépes grafikus

lapkakészletek;videófeldolgozó egységek; audiofeldolgozó egységek; digitális jelfeldolgozó processzorok (DSP);

számítógépes hardverek és szoftverek képek, videók és adatok megjelenítéséhez; grafikus kártyák; képek és

adatok rögzítésére, továbbítására, fogadására éskezelésére szolgáló készülékek; számítógépes hardverek és

szoftverek animáció és videó megjelenítéséhez; hardverek és szoftverek tartalom, képek és adatok átvitelére

(streaming); számítógépes hardverek, nevezetesen bemeneti egységek, kimeneti egységek,memóriavezérlők,

számítógép-perifériavezérlők és grafikus vezérlők; nagy teljesítményű számítógépes hardverek a számítógépes

játékok futtatási képességének növelésére szolgáló speciális funkciókkal; letölthető és rögzített számítógépes

játékszoftverek;számítógépes memóriahardverek gamer számítógépekkel kapcsolatos használatra;

memóriakártyák gamer számítógépekkel kapcsolatos használatra; memórialapok gamer számítógépekkel
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kapcsolatos használatra; számítógépes memóriamodulok gamer számítógépekkelkapcsolatos használatra; nem

felejtő (non-volatile) számítógépes memória gamer számítógépekkel kapcsolatos használatra; elektronikus

memória gamer számítógépekkel kapcsolatos használatra; grafikus memória gamer számítógépekkel kapcsolatos

használatra;számítógépes hálózati szerverek gamer számítógépekkel kapcsolatos használatra; hálózat elérésére

szolgáló szerver hardverek gamer számítógépekkel kapcsolatos használatra; letölthető és rögzített számítógépes

szoftverek szerverelérési alkalmazásokvezérléséhez és kezeléséhez gamer számítógépekkel kapcsolatos

használatra; letölthető BIOS (alapvető bemenetikimeneti rendszer) számítógépes programok bios; rögzített és

letölthető számítógépes operációsrendszer-szoftverek; rögzített és letölthetőszámítógépes szoftverek és

firmware-k operációsrendszer-programok firmware-jeihez; rögzített és letölthető számítógépes játékszoftverek és

számítógépes 3D-grafikai szoftverek; letölthető szoftverkönyvtárak és elektronikus adatfájlok integrált

áramkörökés félvezetők tervezéséhez történő felhasználásra; alkalmazásprogramozási interfész (API) szoftverek

képmegjelenítéshez, -kezeléshez és -feldolgozáshoz; számítógépes hardverek; integrált áramkörök; félvezetők;

mikroprocesszorok; központi feldolgozóegységek (CPU); programozható processzorok; nyomtatott áramkörök;

alaplapok; grafikus panelek; számítógépes munkaállomások; elektronikus és számítógépes kijelzők; elektronikus

és számítógépes bemeneti és kimeneti hardverek média- és kijelzővelegybeépített számítógépek számára;

számítógépes szerverek gamer számítógépekkel kapcsolatos használatra; szuperszámítógépek; nagy teljesítményű

számítógépek; a fent említett áruk egyike sem vonatkozik adatközpontok biztosítása, üzemeltetése, kezelésevagy

bérbeadása speciális céljára, elektronikus kommunikációs hálózatok biztosítására vagy adatközpontok

biztosításához, üzemeltetéséhez, kezeléséhez vagy bérbeadásához kapcsolódó infrastruktúra-rendszerre vagy

 elektronikus kommunikációs hálózatokbiztosításához kapcsolódó infrastruktúra-rendszerre.

42 Számítógépes hardverek és szoftverek tervezése és fejlesztése; grafikus processzorok (GPU-k)

szolgáltatásként történő biztosítása felhőalapú számítástechnikai platformokon keresztül; felhőalapú

számítástechnika, amely a gépi tanuláshoz, a skálázható gépitanuláshoz és a mély neurális hálózatok

fejlesztéséhez használható szoftvereket tartalmaz; felhőalapú számítástechnikai szolgáltatások nyújtása a gépi

tanulás, a mesterséges intelligencia és a tanuló algoritmusok területén; felhőalapúszuperszámítástechnika, amely a

mesterséges intelligencia, a gépi tanulás, a mélytanulás, a nagy teljesítményű számítástechnika, az elosztott

számítások (distributed computing), a virtualizáció, a statisztikai tanulás és a prediktív analitika

területénhasználható szoftvereket tartalmaz; elektronikus és interaktív multimédiásjáték-fejlesztési szolgáltatások;

képfeldolgozó szoftverek tervezése; nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása

3D-vizualizációhoz, 3D-modellezéshez és3D-megjelenítéshez; nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának

biztosítása a számítógép teljesítményének fokozására, integrált áramkörök, félvezetők, számítógépes

chipkészletek és mikroprocesszorok működtetésére, valamint játék céljára; nemletölthető szoftverek ideiglenes

használatának biztosítása alkalmazásprogramozási interfészként (API) történő felhasználás céljából; szoftver mint

szolgáltatás, nevezetesen felhőalapú szuperszámítógépes és játékplatform biztosítása; a fent említettszolgáltatások

egyike sem vonatkozik adatközpontok biztosítása, üzemeltetése, kezelése vagy bérbeadása speciális céljára,

elektronikus kommunikációs hálózatok biztosítására vagy adatközpontok biztosításához, üzemeltetéséhez,

kezeléséhez vagybérbeadásához kapcsolódó infrastruktúra-rendszerre vagy elektronikus kommunikációs

 hálózatok biztosításához kapcsolódó infrastruktúra-rendszerre.

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegyoltalom megújítása

 ( 111 )  115.287

 ( 732 )  Techtronic Cordless GP, Anderson SC (US)

 ( 111 )  123.395

 ( 732 )  Sole-Mizo Zrt., Szeged (HU)

 ( 111 )  123.496

 ( 732 )  Kabushiki Kaisha Riken, Tokyo (JP)

 ( 111 )  123.497

 ( 732 )  Kabushiki Kaisha Riken, Tokyo (JP)

 ( 111 )  123.500

 ( 732 )  Mack Trucks, Inc., Greensboro (US)

 ( 111 )  124.335

 ( 732 )  Toshiba Tec Kabushiki Kaisha also trading as TOSHIBA TEC CORPORATION, Tokyo (JP)

 ( 111 )  135.513

 ( 732 )  Snap-on Incorporated (Delaware állam törvényei szerint bejegyzett cég), Kenosha, Wisconsin (US)

 ( 111 )  136.032

 ( 732 )  Visa International Service Association, Foster City, California (US)

 ( 111 )  136.141

 ( 732 )  Bayer Consumer Care AG,, Basel (CH)

 ( 111 )  136.254

 ( 732 )  PPG TRILAK Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  136.378

 ( 732 )  Visa International Service Association, Foster City, California (US)

 ( 111 )  136.664

 ( 732 )  Juhász László, Kunszentmiklós (HU)

 ( 111 )  136.693

 ( 732 )  PPG TRILAK Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  136.908

 ( 732 )  Johnson & Johnson, New Brunswick, New Jersey (US)

 ( 111 )  137.020

 ( 732 )  THE COCA-COLA COMPANY (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Atlanta, Georgia (US)

 ( 111 )  137.130

 ( 732 )  Johnson & Johnson, New Brunswick, New Jersey (US)

 ( 111 )  139.285
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 ( 732 )  JOHNSON & JOHNSON CONSUMER FRANCE SAS, Issy Les Moulineaux (FR)

 ( 111 )  171.717

 ( 732 )  Multipont Program Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  173.890

 ( 732 )  SHIMANO Inc., Osaka (JP)

 ( 111 )  174.687

 ( 732 )  OPTIMA FORMA Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  175.015

 ( 732 )  Safety-Kleen UK Limited, Brentford, Middlesex (GB)

 ( 111 )  175.948

 ( 732 )  General Media Communications, Inc. (New York államban bejegyzett cég), Valencia, California (US)

 ( 111 )  175.988

 ( 732 )  GM KOREA COMPANY, Bupyeong-Gu, Incheon (KR)

 ( 111 )  175.998

 ( 732 ) Visa International Service Association (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Foster City,

 Kalifornia (US)

 ( 111 )  176.528

 ( 732 )  dr. Muskát Tamás, Mosonmagyaróvár (HU)

 ( 111 )  176.601

 ( 732 )  Penny-Market Kft., Alsónémedi (HU)

 ( 111 )  176.768

 ( 732 )  Harman International Industries, Incorporated, Northridge, California (US)

 ( 111 )  176.812

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  176.973

 ( 732 )  Colgate-Palmolive Company (Delaware államban bejegyzett cég), New York, New York (US)

 ( 111 )  177.415

 ( 732 )  Globe International Nominees Pty Ltd., Port Melbourne, Victoria (AU)

 ( 111 )  177.607

 ( 732 )  Csordásné Anda Éva, Perkupa (HU)

 ( 111 )  177.961

 ( 732 )  VeriSign, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég), Reston (US)

 ( 111 )  177.979

 ( 732 )  Bloomberg Finance L.P., New York, New York (US)

 ( 111 )  178.113
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 ( 732 )  Óbudai Danubia Zenekar Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  180.474

 ( 732 ) Visa International Service Association (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Foster City,

 California (US)

 ( 111 )  188.790

 ( 732 )  FOX PETROLI S.P.A., Pesaro (IT)

 ( 111 )  197.993

 ( 732 )  IWINEX Kft., Sükösd (HU)

 ( 111 )  207.309

 ( 732 )  Capital Golden Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  207.372

 ( 732 )  Paizs Attila, Budapest (HU)

 ( 111 )  207.457

 ( 732 )  Peretsényi György, Mór (HU)

 ( 111 )  207.543

 ( 732 )  Hegedűs & Schmidt Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Tolna (HU)

 ( 111 )  207.741

 ( 732 )  Kovács Ottó, Nagyrada (HU)

 ( 111 )  207.764

 ( 732 )  Magyar Nemzeti Bank, Budapest (HU)

 ( 111 )  207.765

 ( 732 )  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)

 ( 111 )  207.841

 ( 732 )  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)

 ( 111 )  207.876

 ( 732 )  ASPIAG Management AG, Widnau (CH)

 ( 111 )  207.938

 ( 732 )  Kovács Ottó, Nagyrada (HU)

 ( 111 )  208.058

 ( 732 )  ÉMK Észak-Magyarországi Környezetvédelmi Kft. 1/2, Sajóbábony (HU)

 "KIS" Szerelő és Kereskedő Kft. 1/2, Sajóbábony (HU)

 ( 111 )  208.241

 ( 732 )  duplaW Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  208.272

 ( 732 )  duplaW Kft., Budapest (HU)
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 ( 111 )  208.319

 ( 732 )  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)

 ( 111 )  208.346

 ( 732 )  Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács, Budapest (HU)

 ( 111 )  208.352

 ( 732 )  Chemostart Kft., Hajdúszoboszló (HU)

 ( 111 )  208.353

 ( 732 )  Chemostart Kft., Hajdúszoboszló (HU)

 ( 111 )  208.354

 ( 732 )  Chemostart Kft., Hajdúszoboszló (HU)

 ( 111 )  208.360

 ( 732 )  Chemostart Kft., Hajdúszoboszló (HU)

 ( 111 )  208.395

 ( 732 )  Multy Hungária Kft., Sopron (HU)

 ( 111 )  208.421

 ( 732 )  Multy Hungária Kft., Sopron (HU)

 ( 111 )  208.563

 ( 732 )  ECE Projektmanagement Budapest Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  208.567

 ( 732 )  NATURELAND Zrt., Pásztó (HU)

 ( 111 )  208.575

 ( 732 )  Mátészalkai Szerelvénygyártó Kft., Mátészalka (HU)

 ( 111 )  208.626

 ( 732 )  Szentkirályi Magyarország Kereskedelmi és Termelő Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  208.666

 ( 732 )  HC Linear Műszaki Fejlesztő Kft., Pécs (HU)

 ( 111 )  208.675

 ( 732 )  Fábián Kázmér, Tass (HU)

 ( 111 )  208.709

 ( 732 )  ELO, Croix (FR)

 ( 111 )  208.766

 ( 732 )  Magyar Vasúti Egyesület, Budapest (HU)

 ( 111 )  208.860

 ( 732 )  Aeron Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  208.877
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 ( 732 )  Sonova AG, Stafa (CH)

 ( 111 )  208.939

 ( 732 )  Wabi beauty center GA-VESTOR Ingatlanhasznosító Kft., Sopron (HU)

 ( 111 )  208.986

 ( 732 )  Hajdú-Bihar megyei Temetkezési Vállalat, Debrecen (HU)

 ( 111 )  209.041

 ( 732 )  HYD Rákkutató és Gyógyszerfejlesztő Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  209.315

 ( 732 ) "Kittenberger Kálmán" Növény és Vadaspark Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,

 Veszprém (HU)

 ( 111 )  209.319

 ( 732 )  Klippel Ipari, Szolgáltató Kft., Bóly (HU)

 ( 111 )  209.346

 ( 732 )  Mucsi Sándor, Békéscsaba (HU)

 ( 111 )  209.354

 ( 732 )  MPF-FÉG Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  209.357

 ( 732 )  Horváth Antal, Cegléd (HU)

 ( 111 )  209.384

 ( 732 )  SZILDÁN Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  209.436

 ( 732 ) "Kittenberger Kálmán" Növény és Vadaspark Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,

 Veszprém (HU)

 ( 111 )  209.477

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  209.480

 ( 732 )  "OTSZIG" Szigeteléstechnikai és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  209.603

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  209.619

 ( 732 )  Allianz Hungária Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  209.695

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  209.754

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
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 ( 111 )  209.838

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  209.866

 ( 732 )  Pioneer Hi-Bred International, Inc., Johnston, Iowa (US)

 ( 111 )  209.882

 ( 732 )  Pioneer Hi-Bred International, Inc., Johnston, Iowa (US)

 ( 111 )  209.961

 ( 732 )  R-Water Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Akasztó (HU)

 ( 111 )  210.090

 ( 732 )  Partner in Pet Food Hungária Kft., Budaörs (HU)

 ( 111 )  210.141

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  210.463

 ( 732 )  SZILDÁN Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  210.773

 ( 732 )  Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság, Szolnok (HU)

 ( 111 )  211.173

 ( 732 )  XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  211.568

 ( 732 )  Partner in Pet Food Hungária Kft., Budaörs (HU)

 ( 111 )  211.914

 ( 732 )  STECK HUNGÁRIA Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  213.666

 ( 732 )  SZILDÁN Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  219.113

 ( 732 )  CASTEL FRERES, Blanquefort (FR)

A rovat 97 darab közlést tartalmaz. 
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Jogutódlás/Jogutódlás és képviseleti megbízás

 ( 111 )  126.620

 ( 732 )  PRYSMIAN CABLES AND SYSTEMS USA, LLC, Highland Heights, Kentucky (US)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  135.411

 ( 732 )  Intersnack Deutschland SE, Köln (DE)

 ( 111 )  140.553

 ( 732 )  Intersnack Deutschland SE, Köln (DE)

 ( 111 )  140.752

 ( 732 )  Intersnack Deutschland SE, Köln (DE)

 ( 111 )  145.152

 ( 732 )  Intersnack Deutschland SE, Köln (DE)

 ( 111 )  158.239

 ( 732 )  Intersnack Deutschland SE, Köln (DE)

 ( 111 )  159.030

 ( 732 )  Intersnack Deutschland SE, Köln (DE)

 ( 111 )  175.894

 ( 732 )  Intersnack Deutschland SE, Köln (DE)

 ( 111 )  176.601

 ( 732 )  Penny-Market Kft., Alsónémedi (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  176.812

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  202.519

 ( 732 )  Eőry Emese, Budapest (HU)

 ( 111 )  206.701

 ( 732 )  BAUSCH + LOMB IRELAND LIMITED, Dublin (IE)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  207.937

 ( 732 )  YKRA DESIGN Gyártó és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

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

 ( 111 )  208.058

 ( 732 )  ÉMK Észak-Magyarországi Környezetvédelmi Kft. 1/2, Sajóbábony (HU)

 "KIS" Szerelő és Kereskedő Kft. 1/2, Sajóbábony (HU)
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 ( 111 )  208.709

 ( 732 )  ELO, Croix (FR)

 ( 111 )  209.540

 ( 732 )  BonoBútor Kft., Érd (HU)

 ( 111 )  209.603

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  209.754

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  210.141

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  222.494

 ( 732 )  Dr. Palotai Stefánia, Budapest (HU)

 ( 111 )  224.234

 ( 732 )  Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest (HU)

 ( 111 )  225.200

 ( 732 )  BAUSCH + LOMB IRELAND LIMITED, Dublin (IE)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  232.068

 ( 732 )  PROGRESS MÉDIA HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  232.677

 ( 732 )  Magyar Teátrumi Társaság Közhasznú Egyesület, Budapest (HU)

 ( 111 )  235.247

 ( 732 )  Gera-Mihály Zsófia Margit, Baks (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  235.502

 ( 732 )  Csiha Márk, Szeged (HU)

A rovat 26 darab közlést tartalmaz. 

Képviseleti megbízás

 ( 111 )  115.287

 ( 732 )  Techtronic Cordless GP, Anderson SC (US)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
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 ( 111 )  136.141

 ( 732 )  Bayer Consumer Care AG,, Basel (CH)

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

 ( 111 )  176.768

 ( 732 )  Harman International Industries, Incorporated, Northridge, California (US)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  194.882

 ( 732 )  Kürt Zrt., Budaörs (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 111 )  207.457

 ( 732 )  Peretsényi György, Mór (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  219.113

 ( 732 )  CASTEL FRERES, Blanquefort (FR)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  226.568

 ( 732 )  KÜRT Információbiztonsági és Adatmentő Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

A rovat 7 darab közlést tartalmaz. 

Képviselet megszűnése

 ( 111 )  207.046

 ( 732 )  Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség, Budapest (HU)

 ( 111 )  207.309

 ( 732 )  Capital Golden Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  208.939

 ( 732 )  Wabi beauty center GA-VESTOR Ingatlanhasznosító Kft., Sopron (HU)

A rovat 3 darab közlést tartalmaz. 

Képviselő név- és címváltozása

 ( 111 )  123.496

 ( 732 )  Kabushiki Kaisha Riken, Tokyo (JP)

 ( 111 )  123.497

 ( 732 )  Kabushiki Kaisha Riken, Tokyo (JP)

 ( 111 )  124.335

 ( 732 )  Toshiba Tec Kabushiki Kaisha also trading as TOSHIBA TEC CORPORATION, Tokyo (JP)
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 ( 111 )  136.032

 ( 732 )  Visa International Service Association, Foster City, California (US)

 ( 111 )  136.378

 ( 732 )  Visa International Service Association, Foster City, California (US)

 ( 111 )  175.988

 ( 732 )  GM KOREA COMPANY, Bupyeong-Gu, Incheon (KR)

 ( 111 )  175.998

 ( 732 ) Visa International Service Association (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Foster City,

 Kalifornia (US)

 ( 111 )  180.474

 ( 732 ) Visa International Service Association (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Foster City,

 California (US)

 ( 111 )  212.091

 ( 732 )  White Lake Kft., Budaörs (HU)

A rovat 9 darab közlést tartalmaz. 

Név-, illetve címváltozás

 ( 111 )  123.496

 ( 732 )  Kabushiki Kaisha Riken, Tokyo (JP)

 ( 111 )  123.497

 ( 732 )  Kabushiki Kaisha Riken, Tokyo (JP)

 ( 111 )  124.335

 ( 732 )  Toshiba Tec Kabushiki Kaisha also trading as TOSHIBA TEC CORPORATION, Tokyo (JP)

 ( 111 )  133.354

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

 ( 111 )  136.032

 ( 732 )  Visa International Service Association, Foster City, California (US)

 ( 111 )  136.378

 ( 732 )  Visa International Service Association, Foster City, California (US)

 ( 111 )  157.181

 ( 732 )  Oregon Tool, Inc., Portland, Oregon (US)

 ( 111 )  175.066

 ( 732 )  CENTER INVEST Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  175.948

 ( 732 )  General Media Communications, Inc. (New York államban bejegyzett cég), Valencia, California (US)
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 ( 111 )  175.988

 ( 732 )  GM KOREA COMPANY, Bupyeong-Gu, Incheon (KR)

 ( 111 )  178.113

 ( 732 )  Óbudai Danubia Zenekar Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  186.438

 ( 732 )  CENTER-INVEST Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  186.440

 ( 732 )  CENTER-INVEST Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  206.701

 ( 732 )  BAUSCH + LOMB IRELAND LIMITED, Dublin (IE)

 ( 111 )  207.765

 ( 732 )  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)

 ( 111 )  208.319

 ( 732 )  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)

 ( 111 )  208.675

 ( 732 )  Fábián Kázmér, Tass (HU)

 ( 111 )  209.041

 ( 732 )  HYD Rákkutató és Gyógyszerfejlesztő Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  209.315

 ( 732 ) "Kittenberger Kálmán" Növény és Vadaspark Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,

 Veszprém (HU)

 ( 111 )  209.354

 ( 732 )  MPF-FÉG Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  209.384

 ( 732 )  SZILDÁN Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  209.436

 ( 732 ) "Kittenberger Kálmán" Növény és Vadaspark Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság,

 Veszprém (HU)

 ( 111 )  209.477

 ( 732 )  Mediaworks Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  209.961

 ( 732 )  R-Water Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Akasztó (HU)

 ( 111 )  210.463

 ( 732 )  SZILDÁN Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  210.773
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 ( 732 )  Aba-Novák Agóra Kulturális Központ Nonprofit és Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság, Szolnok (HU)

 ( 111 )  211.914

 ( 732 )  STECK HUNGÁRIA Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  212.091

 ( 732 )  White Lake Kft., Budaörs (HU)

 ( 111 )  213.666

 ( 732 )  SZILDÁN Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  220.156

 ( 732 )  Digitális Jólét Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  225.200

 ( 732 )  BAUSCH + LOMB IRELAND LIMITED, Dublin (IE)

 ( 111 )  230.373

 ( 732 )  Pizza Me Központ Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

A rovat 32 darab közlést tartalmaz. 

Jelzálogjog alapítás/megszűnés

 ( 111 )  170.676

 ( 732 )  Kometa 99 Élelmiszeripari Zrt., Kaposvár (HU)

 ( 111 )  172.231

 ( 732 )  Kométa 99 Élelmiszeripari Zrt., Kaposvár (HU)

 ( 111 )  178.105

 ( 732 )  KOMETA 99 Élelmiszeripari Zrt., Kaposvár (HU)

 ( 111 )  178.106

 ( 732 )  KOMETA 99 Élelmiszeripari Zrt., Kaposvár (HU)

 ( 111 )  178.107

 ( 732 )  KOMETA 99 Élelmiszeripari Zrt., Kaposvár (HU)

 ( 111 )  178.110

 ( 732 )  KOMETA 99 Élelmiszeripari Zrt., Kaposvár (HU)

 ( 111 )  181.994

 ( 732 )  Kometa 99 Élelmiszeripari Zrt., Kaposvár (HU)

 ( 111 )  191.713

 ( 732 )  Kometa 99 Élelmiszeripari Zrt., Kaposvár (HU)

 ( 111 )  193.298

 ( 732 )  Kometa 99 Élelmiszeripari Zrt., Kaposvár (HU)
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 ( 111 )  203.083

 ( 732 )  Kometa 99 Élelmiszeripari Zrt., Kaposvár (HU)

 ( 111 )  205.148

 ( 732 )  KOMETA 99 Élelmiszeripari Zrt., Kaposvár (HU)

 ( 111 )  210.301

 ( 732 )  KOMETA 99 Élelmiszeripari Zrt., Kaposvár (HU)

 ( 740 )  Giacomo Pedranzini, Kaposvár

 ( 111 )  211.139

 ( 732 )  KOMETA 99 Élelmiszeripari Zrt., Kaposvár (HU)

 ( 740 )  Dr. Havasi Bence, Győr

 ( 111 )  218.575

 ( 732 )  Kometa 99 Zrt., Kaposvár (HU)

 ( 740 )  Havasi Ügyvédi Iroda Dr. Havasi Bence ügyvéd, Győr

 ( 111 )  221.806

 ( 732 )  Kometa 99 Zrt., Kaposvár (HU)

 ( 740 )  Dr. Prohászka Balázs, Kaposvár

A rovat 15 darab közlést tartalmaz. 
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Vegyes védjegyközlemények - Védjegybejelentéseket érintő közlemények

Képviseleti megbízás

 ( 210 )  M 21 03206

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

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 22 00943

 ( 731 )  TECHNODRILL COOPERATION Kft., Füzesgyarmat (HU)

 ( 740 )  Kiss János József, Budapest

A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 

Képviselet változás

 ( 210 )  M 21 03067

 ( 731 )  Németh Edina, Budapest (HU)

 ( 740 )  Tamási Bertold Ügyvédi Iroda, Budapest

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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NEMZETKÖZI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 111 )  709.443

 ( 541 )  VERUM

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2022.02.10.

 ( 450 )  GAZ 04/2022

 ( 111 )  950.487

  

( 546 )

 ( 511 )  5, 29

 ( 580 )  2022.02.10.

 ( 450 )  GAZ 04/2022

 ( 111 )  1.123.585

  

( 546 )

 ( 511 )  6-7, 35, 37, 40

 ( 580 )  2022.02.10.

 ( 450 )  GAZ 04/2022

 ( 111 )  1.492.772

 ( 541 )  MIRO

 ( 511 )  9, 42

 ( 580 )  2022.02.10.

 ( 450 )  GAZ 04/2022

 ( 111 )  1.641.103

 ( 541 )  PLANT PARADISE

 ( 511 )  29-30, 32

 ( 580 )  2022.02.03.

 ( 450 )  GAZ 03/2022

 ( 111 )  1.641.183

 ( 541 )  GRANDEX

 ( 511 )  11, 19-20, 35

 ( 580 )  2022.02.03.

 ( 450 )  GAZ 03/2022

 ( 111 )  1.641.266
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( 546 )

 ( 511 )  35-36, 42, 44

 ( 580 )  2022.02.03.

 ( 450 )  GAZ 03/2022

 ( 111 )  1.641.267

  

( 546 )

 ( 511 )  35-36, 42, 44

 ( 580 )  2022.02.03.

 ( 450 )  GAZ 03/2022

 ( 111 )  1.641.270

  

( 546 )

 ( 511 )  1, 14

 ( 580 )  2022.02.03.

 ( 450 )  GAZ 03/2022

 ( 111 )  1.641.381

  ( 546 )

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2022.02.03.

 ( 450 )  GAZ 03/2022

 ( 111 )  1.641.387

  ( 546 )

 ( 511 )  14

 ( 580 )  2022.02.03.

 ( 450 )  GAZ 03/2022

 ( 111 )  1.641.395

  ( 546 )

 ( 511 )  37, 39

 ( 580 )  2022.02.03.

 ( 450 )  GAZ 03/2022

 ( 111 )  1.641.469

 ( 541 )  Gangtime

 ( 511 )  9, 35-36, 38-39, 41-42, 45

 ( 580 )  2022.02.03.

 ( 450 )  GAZ 03/2022
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 ( 111 )  1.641.594

 ( 541 )  ITIB

 ( 511 )  25

 ( 580 )  2022.02.03.

 ( 450 )  GAZ 03/2022

 ( 111 )  1.641.612

  

( 546 )

 ( 511 )  2, 17, 19, 37

 ( 580 )  2022.02.03.

 ( 450 )  GAZ 03/2022

 ( 111 )  1.641.673

 ( 541 )  DYNAMAX

 ( 511 )  19

 ( 580 )  2022.02.03.

 ( 450 )  GAZ 03/2022

 ( 111 )  1.641.753

 ( 541 )  The Aurora Prize for Awakening Humanity

 ( 511 )  9, 16, 25, 35

 ( 580 )  2022.02.03.

 ( 450 )  GAZ 03/2022

 ( 111 )  1.641.970

 ( 541 )  PRIMALAC ULTIMA

 ( 511 )  5, 29-30

 ( 580 )  2022.02.03.

 ( 450 )  GAZ 03/2022

 ( 111 )  1.642.036

  

( 546 )

 ( 511 )  1-2, 9, 17, 19, 35, 37, 40, 42

 ( 580 )  2022.02.03.

 ( 450 )  GAZ 03/2022

 ( 111 )  1.642.105

  ( 546 )

 ( 511 )  25, 35

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

Nemzetközi védjegybejelentések meghirdetése

W87



 ( 580 )  2022.02.03.

 ( 450 )  GAZ 03/2022

 ( 111 )  1.642.106

 ( 541 )  TOCO

 ( 511 )  32

 ( 580 )  2022.02.03.

 ( 450 )  GAZ 03/2022

 ( 111 )  1.642.517

  

( 546 )

 ( 511 )  34

 ( 580 )  2022.02.03.

 ( 450 )  GAZ 03/2022

 ( 111 )  1.642.533

  

( 546 )

 ( 511 )  9, 35-36, 42, 44

 ( 580 )  2022.02.03.

 ( 450 )  GAZ 03/2022

 ( 111 )  1.642.575

  

( 546 )

 ( 511 )  13

 ( 580 )  2022.02.03.

 ( 450 )  GAZ 03/2022

 ( 111 )  1.642.766

  

( 546 )

 ( 511 )  12

 ( 580 )  2022.02.10.

 ( 450 )  GAZ 04/2022

 ( 111 )  1.642.893
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( 546 )

 ( 511 )  9, 13

 ( 580 )  2022.02.10.

 ( 450 )  GAZ 04/2022

 ( 111 )  1.642.967

  

( 546 )

 ( 511 )  34

 ( 580 )  2022.02.10.

 ( 450 )  GAZ 04/2022

 ( 111 )  1.642.969

 ( 541 )  ANTAISOLAR

 ( 511 )  6

 ( 580 )  2022.02.10.

 ( 450 )  GAZ 04/2022

 ( 111 )  1.642.996

 ( 541 )  DAILY BOX

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2022.02.10.

 ( 450 )  GAZ 04/2022

 ( 111 )  1.643.130

  ( 546 )

 ( 511 )  20

 ( 580 )  2022.02.10.

 ( 450 )  GAZ 04/2022

 ( 111 )  1.643.174

  ( 546 )

 ( 511 )  43

 ( 580 )  2022.02.10.

 ( 450 )  GAZ 04/2022

 ( 111 )  1.643.272

 ( 541 )  CRAFTER

 ( 511 )  35, 37, 40, 42

 ( 580 )  2022.02.10.

 ( 450 )  GAZ 04/2022

 ( 111 )  1.643.275
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( 546 )

 ( 511 )  1, 7, 9, 42

 ( 580 )  2022.02.10.

 ( 450 )  GAZ 04/2022

 ( 111 )  1.643.485

 ( 541 )  SUSHIKO

 ( 511 )  29-30, 35, 39, 43

 ( 580 )  2022.02.10.

 ( 450 )  GAZ 04/2022

 ( 111 )  1.643.693

  

( 546 )

 ( 511 )  28, 32

 ( 580 )  2022.02.10.

 ( 450 )  GAZ 04/2022

 ( 111 )  1.643.817

  ( 546 )

 ( 511 )  10

 ( 580 )  2022.02.10.

 ( 450 )  GAZ 04/2022

 ( 111 )  1.643.939

  
( 546 )

 ( 511 )  31, 35, 42

 ( 580 )  2022.02.10.

 ( 450 )  GAZ 04/2022

 ( 111 )  1.643.999

  

( 546 )

 ( 511 )  20

 ( 580 )  2022.02.10.

 ( 450 )  GAZ 04/2022

 ( 111 )  1.644.006

  

( 546 )

 ( 511 )  3, 5

 ( 580 )  2022.02.10.

 ( 450 )  GAZ 04/2022

 ( 111 )  1.644.083

  ( 546 )
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 ( 511 )  7, 9, 11, 21

 ( 580 )  2022.02.10.

 ( 450 )  GAZ 04/2022

 ( 111 )  1.644.100

  

( 546 )

 ( 511 )  1, 35

 ( 580 )  2022.02.10.

 ( 450 )  GAZ 04/2022

 ( 111 )  1.644.145

  

( 546 )

 ( 511 )  29-30

 ( 580 )  2022.02.10.

 ( 450 )  GAZ 04/2022

 ( 111 )  1.644.225

  

( 546 )

 ( 511 )  34

 ( 580 )  2022.02.10.

 ( 450 )  GAZ 04/2022

 ( 111 )  1.644.235

 ( 541 )  OMEXOM

 ( 511 )  9, 11, 35-37, 39-40, 42

 ( 580 )  2022.02.10.

 ( 450 )  GAZ 04/2022

 ( 111 )  1.644.289

 ( 541 )  Deta

 ( 511 )  29-30

 ( 580 )  2022.02.10.

 ( 450 )  GAZ 04/2022

 ( 111 )  1.644.372

 ( 541 )  Soofty Drink

 ( 511 )  32, 35

 ( 580 )  2022.02.10.

 ( 450 )  GAZ 04/2022
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A rovat 46 darab közlést tartalmaz. 
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Bejegyzések a kiegészítő lajstromba 

Védjegybejelentések magyarországi oltalmának elismerése

 ( 111 )  933.248

 ( 151 )  2022.05.03.

 ( 111 )  990.731

 ( 151 )  2022.05.03.

 ( 111 )  1.435.553

 ( 151 )  2022.05.03.

 ( 111 )  1.447.070

 ( 151 )  2022.05.03.

 ( 111 )  1.615.210

 ( 151 )  2022.05.03.

 ( 111 )  1.615.383

 ( 151 )  2022.05.03.

 ( 111 )  1.615.399

 ( 151 )  2022.05.03.

 ( 111 )  1.615.504

 ( 151 )  2022.05.03.

 ( 111 )  1.615.507

 ( 151 )  2022.05.03.

 ( 111 )  1.615.865

 ( 151 )  2022.05.03.

 ( 111 )  1.615.922

 ( 151 )  2022.05.03.

 ( 111 )  1.616.035

 ( 151 )  2022.05.03.

 ( 111 )  1.616.226

 ( 151 )  2022.05.03.

 ( 111 )  1.616.288

 ( 151 )  2022.05.03.

 ( 111 )  1.616.360

 ( 151 )  2022.05.03.

 ( 111 )  1.616.468

 ( 151 )  2022.05.03.
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 ( 111 )  1.616.523

 ( 151 )  2022.05.03.

 ( 111 )  1.616.580

 ( 151 )  2022.05.03.

 ( 111 )  1.617.207

 ( 151 )  2022.05.03.

 ( 111 )  1.617.302

 ( 151 )  2022.05.03.

 ( 111 )  1.617.360

 ( 151 )  2022.05.03.

 ( 111 )  1.617.361

 ( 151 )  2022.05.03.

 ( 111 )  1.617.362

 ( 151 )  2022.05.03.

 ( 111 )  1.617.363

 ( 151 )  2022.05.03.

 ( 111 )  1.617.366

 ( 151 )  2022.05.03.

 ( 111 )  1.617.847

 ( 151 )  2022.05.03.

 ( 111 )  1.617.873

 ( 151 )  2022.05.03.

 ( 111 )  1.618.267

 ( 151 )  2022.05.02.

 ( 111 )  1.618.289

 ( 151 )  2022.05.02.

 ( 111 )  1.618.429

 ( 151 )  2022.05.02.

 ( 111 )  1.618.458

 ( 151 )  2022.05.02.

 ( 111 )  1.618.715

 ( 151 )  2022.05.02.

 ( 111 )  1.618.836

 ( 151 )  2022.05.02.

 ( 111 )  1.618.904
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 ( 151 )  2022.05.02.

 ( 111 )  1.618.936

 ( 151 )  2022.05.02.

 ( 111 )  1.618.960

 ( 151 )  2022.05.02.

 ( 111 )  1.619.035

 ( 151 )  2022.05.02.

 ( 111 )  1.619.036

 ( 151 )  2022.05.02.

 ( 111 )  1.619.077

 ( 151 )  2022.05.02.

 ( 111 )  1.619.136

 ( 151 )  2022.05.02.

 ( 111 )  1.619.198

 ( 151 )  2022.05.02.

 ( 111 )  1.619.310

 ( 151 )  2022.05.02.

 ( 111 )  1.619.363

 ( 151 )  2022.05.02.

 ( 111 )  1.619.417

 ( 151 )  2022.05.02.

 ( 111 )  1.619.521

 ( 151 )  2022.05.02.

 ( 111 )  1.619.728

 ( 151 )  2022.05.02.

 ( 111 )  1.619.803

 ( 151 )  2022.05.02.

 ( 111 )  1.619.853

 ( 151 )  2022.05.02.

A rovat 48 darab közlést tartalmaz. 
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