
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  237.069

 ( 151 )  2022.03.24.

 ( 210 )  M 21 01422

 ( 220 )  2021.04.06.

 ( 732 )  Healing Green Kft., Győr (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Étrend- és táplálékkiegészítők; humán étrend-kiegészítők; nem gyógyászati célú étrend-kiegészítők emberek

számára; nem gyógyászati célú étrend-kiegészítők emberi fogyasztásra; táplálékkiegészítők; táplálékkiegészítők

 és diétás készítmények; táplálékkiegészítők nem gyógyászati használatra.

 35    Étrend-kiegészítőkkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; étrend-kiegészítőkkel kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; a következő árukkal kapcsolatos kis-, nagy és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: humán étrend-kiegészítők, nem gyógyászati célú étrend-kiegészítők emberek számára, nem

gyógyászati célú étrend-kiegészítők emberi fogyasztásra, táplálékkiegészítők, étrend- és táplálékkiegészítők,

 táplálékkiegészítők és diétás készítmények, táplálékkiegészítők nem gyógyászati használatra.

 ( 111 )  237.210

 ( 151 )  2022.02.07.

 ( 210 )  M 20 00619

 ( 220 )  2020.02.27.

 ( 732 )  Kiss Árpád, Jánoshalma (HU)

 ( 740 )  Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 )  LOMBERO

 ( 511 ) 1    Trágyák, műtrágyák, trágyafélék; természetes trágyák; lombtrágyák; lombtápok; biostimulánsok mint

növényi növekedésserkentők; kelátozott anyagok növények levéltrágyázásához; kelátozott anyagok növények

levélzetének pótlásához; kelátozott anyagok növények levélzetének táplálásához; fémkelátok, monokelátok és

mikroelem szuszpenziók mezőgazdasági trágyákként történő felhasználásra; vegyszerek és természetes anyagok

keverékei mezőgazdasági trágyákként történő felhasználásra; vegyi készítmények biocidok gyártásához; vegyi

adalékok tisztítószerekhez; szélvédőmosó folyadékok; fagyálló folyadékok; fagyállók gépjármű hűtőkhöz;

 kötőanyagok vakolathoz.

2    Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; színezékek, festékek; kültéri festékek; beltéri

festékek; zománcfestékek; lazúrfestékek; favédő lazúrok; adalékok festékekhez; bevonatokhoz használt adalékok;

élelmiszer-színezőanyagként használt adalékok; felületi bevonatok adalékaként használt korróziógátló

 vegyületek.

 5    Biocidok; fertőtlenítőszerek; csíraölő, fertőtlenítő hatású tisztítószerek.

 19    Burkolatok, nem fémből, építési célokra; nem fém burkolóanyagok; vakolóanyagok építési célokra;

 homlokzati vakolatok; lábazati vakolatok.

 ( 111 )  237.775

 ( 151 )  2022.05.19.

 ( 210 )  M 21 03938

 ( 220 )  2021.11.19.
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 ( 732 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  237.776

 ( 151 )  2022.05.19.

 ( 210 )  M 21 03939

 ( 220 )  2021.11.19.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  237.777

 ( 151 )  2022.05.19.

 ( 210 )  M 21 03941

 ( 220 )  2021.11.19.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  237.778

 ( 151 )  2022.05.24.

 ( 210 )  M 21 02968

 ( 220 )  2021.08.06.

 ( 732 )  Atád-Aqua Kft., Nagyatád (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Víz, lúgosított víz, pi víz.

  35    Víz, lúgosított víz, pi víz webáruházon történő értékesítése.

 ( 111 )  237.779

 ( 151 )  2022.05.19.

 ( 210 )  M 21 03940

 ( 220 )  2021.11.19.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  237.785

 ( 151 )  2022.05.24.

 ( 210 )  M 21 03136

 ( 220 )  2021.08.30.

 ( 732 )  Idealbody Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Patender Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft, Budapest

 ( 541 )  "EGYSZERŰEN IDEÁLIS. IDEALBODY"

 ( 511 ) 5    Diétás termékek, élelmiszerek, diétás kenyerek, diétát támogató folyadékok, italok, italporok, gélek,
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kapszulák, tabletták, pezsgőtabletták, rágótabletta, koncentrátum, granulátum tapaszok, vitaminkészítmények,

ásványi élelmiszer-kiegészítők; ásványivíz-sók; enzimkészítmények gyógyászati használatra; tejcukor (laktóz),

 gyógyteák.

 29    Tej és tejtermékek; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok

(dzsemek), kompótok; fehérjekészítmények és adalékok étkezési célra, fehérjetartalmú diétás desszertek,

étrend-kiegészítők, vitaminkészítmények, enzimek, diétás vagy diétát támogató fehérje tartalmú folyadékok és

turmixok, italok, italporok, gélek, kapszulák, tabletták, pezsgőtabletták, rágótabletta, koncentrátumok,

 granulátumok, fehérje chips.

 30    Kávé, tea, diétát támogató teák, kakaó, csokoládé, csokoládépor, cukor, rizs, kávépótló szerek; gluténmentes

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

méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, mustár; ecet, fűszeres mártások; fűszerek; diétás kekszek, snackek,

 dzsemek, krémek, pudingporok, turmixpor.

 ( 111 )  237.816

 ( 151 )  2022.05.30.

 ( 210 )  M 21 03424

 ( 220 )  2021.09.29.

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

 ( 740 )  Dr. Fábián Olivér, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 3    Bőrápoló illóolajok; emulgeált illóolajok; illóolajok; illóolajok aromaterápiás használatra; illóolajok

háztartási használatra; illóolajok kozmetikai használatra; szappanok és gélek; por állagú szappanok; szappanok

háztartási használatra; szappanok háztartási tisztítási célokra; szappanok por formájában; illatszerek; illatszerek,

eszenciaolajok; olajok illatszerekhez; természetes illatszerek; szintetikus illatszerek; virágkivonatok [illatszerek];

füstölő készítmények [illatszerek]; borsmentaolaj [illatszerek]; aromák illatszerekhez; bőrápoló kozmetikai

szerek; kozmetikai szerek; arckrém; arckrém (nem gyógyhatású -); arckrémek; arckrémek [kozmetikai];

arckrémek kozmetikai használatra; fogkrémek; folyékony fogkrém; lenyelhető fogkrém; rágható fogkrémek; nem

 gyógyhatású fogkrémek; sampon; samponok; kozmetikumok.

5    Ásványi táplálék-kiegészítők emberi fogyasztásra; ásványi étrend-kiegészítők; B-vitamin készítmények;

C-vitamin készítmények; D-vitamin készítmények; étrend- és táplálékkiegészítők; nyomelemekből álló étrend- és

táplálékkiegészítők; aminosavakat tartalmazó étrend- és táplálékkiegészítők; multivitamin készítmények;

antioxidáns táplálékkiegészítők; diétás táplálékkiegészítők; főleg ásványi anyagokból készült egészségügyi

táplálékkiegészítők; főleg vitaminokból készült egészségügyi táplálékkiegészítők; folyékony táplálékkiegészítők;

táplálékkiegészítők; táplálékkiegészítők különleges diétát igénylő személyek részére; táplálékkiegészítők nem

gyógyászati használatra; vitaminkészítmények; vegyes vitaminkészítmények; vitaminkészítmények

ételkiegészítők formájában; vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők; aktív szenet tartalmazó diétás kiegészítők;

antioxidáns kiegészítők; búza étrend-kiegészítők; búzacsíra étrend-kiegészítők; diétás ételkiegészítők; módosított

böjthöz használt diétás ételkiegészítők; dietetikus élelmiszerek gyógyászati célokra; élelmiszert helyettesítő

porok; élesztő tartalmú étrend-kiegészítők; a-vitamin készítmények; étkezést helyettesítő, táplálékkiegésztő,

energianövelő szeletek; étrend- és táplálékkiegészítők állatgyógyászati célokra; étrend-kiegészítő italpor

keverékek; étrend-kiegészítők a fizikai állapot és állóképesség javítására; étrend-kiegészítők kozmetikai hatással;

étrend-kiegészítők pecsétviaszgomba-spóraporból; étrend-kiegészítők porformában; étrend-kiegészítők sportolók

számára; étrendkiegészítő italok; étrendkiegészítők csecsemőknek; étrendkiegészítők gyógyászati célokra;

fogyasztó kapszulák; fogyasztó tabletták; főként kalciumot tartalmazó tápanyag-kiegészítők; főként cinket

tartalmazó tápanyag-kiegészítők; főként magnéziumot tartalmazó tápanyag-kiegészítők; főként vasat tartalmazó

tápanyag-kiegészítők; folsavat tartalmazó étrend-kiegészítők; folyékony étrend-kiegészítők; folyékony

vitaminkiegészítők; folyékony gyógynövényes táplálék-kiegészítők; gyógyhatású teák; gyógyhatású teák,

főzetek; gyógynövény-kiegészítők speciális étrendet igénylő személyeknek; gyógyszeres táplálékkiegészítők;
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kalciummal dúsított cukorka; L-karnitin fogyókúrához; lecitin étrend-kiegészítők; lenmag étrend-kiegészítők;

lenmagolaj étrend-kiegészítők; őrölt lenmag rost étrend-kiegészítőként; méhpempő étrend-kiegészítők; pezsgő

vitamintabletták; táplálkozási kiegészítők; terhességi vitaminok; vitamin- és ásványianyag-készítmények;

vitaminnal dúsított italok gyógyászati célokra; vitaminnal dúsított kenyér terápiás célokra; a szervezetet

nélkülözhetetlen vitaminokkal és nyomelemekkel tápláló készítmények; vitaminok és vitamin-készítmények;

gyógynövényi forrásokból származó antioxidánsok; gyógynövényekből kinyert antioxidánsok; gyógynövények;

gyógynövények és gyógyfüvek; gyógynövények kivonatai; gyógynövények szárított vagy tartósított formában;

herbateák [gyógyhatású italok]; gyógyszeres és fertőtlenítő szappanok és tisztítószerek; gyógyhatású arckrémek;

 izomlazítók; gyógyhatású fogkrémek; gyógyszeres fogkrémek; gyógyteák; gyógyteák gyógyászati célokra.

 30    Filteres teák; filteres teák nem gyógyhatású teák készítéséhez; filteres teák [nem gyógyhatású];

gyógynövény forrázatok; gyógynövény forrázatok [nem gyógyászati használatra]; gyógynövény készítmények

italkészítéshez; hársfa tea; kamillatea; kamillaalapú italok; készítmények italokhoz [tea alapú]; nem gyógyászati

használatra szánt gyógynövény teák; teából készült nem gyógyhatású főzetek; teák [nem gyógyhatású]; nem

gyógyhatású teakivonatok; kimért teák [nem gyógyhatású -]; aromás készítmények nem gyógyhatású teák

készítéséhez; teakivonatok; teakivonat; teakeverékek; feldolgozott gyógynövények; italkészítéshez használt

gyógynövényes ízesítők; szárított gyógynövények; tartósított gyógynövények; gyógynövényes mézes cukorkák

 [édességek]; gyógyteák [forrázatok].

  32    Vitaminnal dúsított alkoholmentes italok; vitaminnal dúsított szénsavas víz [italok].

 ( 111 )  237.817

 ( 151 )  2022.05.16.

 ( 210 )  M 21 03416

 ( 220 )  2021.09.29.

 ( 732 )  Katona Krisztina, Szekszárd (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; know-how átadása (képzés).

 ( 111 )  237.822

 ( 151 )  2022.05.16.

 ( 210 )  M 21 03269

 ( 220 )  2021.09.14.

 ( 732 )  Főnix-Med Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

  
( 546 )

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

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

 és állatok részére; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások.

 ( 111 )  237.826

 ( 151 )  2022.05.16.

 ( 210 )  M 21 02139

 ( 220 )  2021.05.28.

 ( 732 )  dr. Nagyné Vácity Eszter, Baja (HU)

 ( 740 )  xLex Bt. - xLex Ipar- és Szerzői jogvédelmi Tanácsadó Betéti Társaság, Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 3    Aromaterápiás készítmények; parfüm; parfümkészítmények; parfümök és illatanyagok; természetes

 illatszerek; természetes olajok parfümökhöz.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások:

aromaterápiás készítmények, parfüm, parfümkészítmények, parfümök és illatanyagok, természetes illatszerek,

 természetes olajok parfümökhöz.

 ( 111 )  237.827

 ( 151 )  2022.05.16.

 ( 210 )  M 21 03446

 ( 220 )  2021.10.04.

 ( 732 )  PREMED PHARMA Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

 ( 541 )  Az éleslátás nem luxus, hanem a teljes élethez szükséges alapfeltétel!

 ( 511 ) 9    Szemészeti és optikai eszközök, berendezések és felszerelések; optikai cikkek; optikai üvegek; szemüvegek,

szemüvegkeretek, fémből és műanyagból; szemlencsék; korrigáló lencsék; korrekciós lencsék [optika], nyers

lencsék látáskorrekcióhoz, szemüveglencsék, szemészeti üveglencsék, szemüvegalkatrészek, kontaktlencsék,

műlencsék, cserélhető lencsék, műanyag lencsék; szemüvegek, teljesítménynövelők, javítók és erősítők,

szemészeti eszközök, látásjavító szemüvegek; napszemüvegek; szemüveglencsés eszközök; szemüveglencsék,

szemüvegtokok, szemüvegláncok; tokok/tartók kontaktlencsékhez; adatfeldolgozó berendezések (számítógépek)

és számítógépprogramok (számítógépes szoftver) optikai és szemészeti felhasználásra; optikai és szemészeti

elektronikus kiadványok (elektronikusan letölthető) készülékek, szemüvegek megválasztásához a látóképesség

függvényében számítógépes vizsgálat alapján; ezen termékek alkatrészei és részegységei; okosszemüvegek,

 optikai szűrők.

 44    Emberi egészségügyi és szemészeti szolgáltatások és ezen szolgáltatásokkal kapcsolatos tanácsadás,

konzultáció és információnyújtás; emberi higiéniai és szépségápolási szolgáltatások és ezen szolgáltatásokkal

kapcsolatos tanácsadás, konzultáció és információnyújtás; optikus szolgáltatások, optikai és szemészeti

konzultáció, szaktanácsadás; optikai és szemészeti megbetegedésekkel kapcsolatos betegellátás, higiéniai és

 szépségápolási szolgáltatások.

 ( 111 )  237.828

 ( 151 )  2022.05.16.

 ( 210 )  M 21 02575

 ( 220 )  2021.06.27.

 ( 732 )  FAMIGLIA-NOSTRA Kft., Miskolc (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Olasz vendéglátással kapcsolatos oktatás.

 43    Olasz jellegű vállalati vendéglátás (étel és ital szolgáltatása); olasz jellegű vendéglátás; olasz jellegű

vendéglátás szervezése születésnapi bulik számára; olasz jellegű vendéglátási szolgáltatások [étel- és
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italszolgáltatás]; olasz jellegű vendéglátási szolgáltatások [szállásadás]; olasz jellegű vendéglátással kapcsolatos

 szolgáltatások; olasz jellegű pizzériák.

 ( 111 )  237.829

 ( 151 )  2022.05.16.

 ( 210 )  M 21 03612

 ( 220 )  2021.10.20.

 ( 732 )  Kovács Laura, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

 ( 111 )  237.845

 ( 151 )  2022.05.18.

 ( 210 )  M 20 03521

 ( 220 )  2020.11.19.

 ( 732 )  Nagy Ferenc Gábor, Szombathely (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások; szabadidős, rekreációs versenyek, versenysorozatok

szervezése; vetélkedők, versenyek szervezése; szórakoztató szolgáltatások versenyek formájában; versenyekkel

kapcsolatos szórakoztatási szolgáltatások; konferenciák, kiállítások és versenyek szervezése; versenyek,

versenysorozatok szervezése; versenyinformációs szolgáltatások; sportrendezvények, versenyek és

 sportbajnokságok szervezése; nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  237.847

 ( 151 )  2022.05.19.

 ( 210 )  M 21 03072

 ( 220 )  2021.08.23.

 ( 732 )  Palkovics László Jánosné, Kerepes (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Motorozással kapcsolatos szórakoztatás; kulturális tevékenységek, motorozáshoz kapcsolódó események.

 ( 111 )  237.851

 ( 151 )  2022.05.24.

 ( 210 )  M 21 02599

 ( 220 )  2021.06.29.

 ( 732 )  S Plusz K Technik Kft., Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  11    Berendezések és eszközök világításhoz, fűtéshez, hűtéshez, gőzfejlesztéshez, főzéshez, szárításhoz,

szellőztetéshez, vízellátáshoz és egészségügyi célokra; acetilén égők; acetilén gyújtók; acetilén generátorok;

légkondicionálók járművekhez; léghűtő berendezések; levegő szagtalanító készülékek; légszárítók; légszűrő
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berendezések; légkeveréses sütőedények; légtisztító készülékek és gépek; léghevítő készülékek, berendezések;

légfertőtlenítők; légszelepek gőzfűtő berendezésekhez; légkondicionálók; légkondicionáló berendezések; spiritusz

égők; fénytompító szerkezetek járművekhez [lámpa szerelvények]; vízporlasztó fej csapra; akváriumi

szűrőberendezések; akvárium melegítők; akváriumi világítótestek; ívlámpák; automata hamuszállító

berendezések; elektromos kukták; sütő kemencék; grillezők, grillsütők; fürdőszoba szerelvények; fürdőszobai

vízvezeték szerelvények; fürdőkádak; kádak ülőfürdőkhöz; ágymelegítők; italhűtő berendezések; elektromos

italadagolók; kerékpár lámpák; bidék; elektromos takarók, nem gyógyászati használatra; kazáncsövek

fűtőberendezésekhez; bojlerek, kazánok [kivéve gépek részei]; könyvsterilizáló berendezések; karok gázégőkhöz;

kenyérsütő gépek; kenyérpirítók; kenyérkészítő gépek; égők, égőfejek; égőfejek lámpákhoz; gyertyás lámpások;

szén ívlámpákhoz; elektromos fűtésű szőnyegek; mennyezetvilágítások, mennyezeti lámpák; radiátorok,

fűtőtestek központi fűtéshez; csillárok; kandalló fújtatók; kéménykürtők, füstcsatornák, tűzcsatornák; lámpák,

égők ünnepi díszkivilágításhoz; csokoládé-szökőkutak, elektromos; kromatográfiai készülék ipari használatra;

tisztaszobák [egészségügyi berendezések]; elektromosan fűtött ruházat; kávékapszulák, üresen, elektromos

kávéfőzőkhöz; elektromos kávéfőzők; elektromos kávé perkolátorok; kávépörkölő készülékek; csőkígyók

[lepárló-, fűtő-, vagy hűtőberendezések részei]; főző berendezések, készülékek; platni karikák; tűzhelyek;

elektromos főzőeszközök; elektromos főzőlapok; hűtő dobozok, elektromos; elektromos hűtők; kemencehűtők;

hűtőkészülékek és berendezések; hűtő berendezések és gépek; folyadékhűtő berendezések; dohány hűtésére

szolgáló berendezések; vízhűtők; elektromos kuszkuszfőzők; terápiás lámpák, nem gyógyászati célokra;

hajgöndörítő lámpák; huzatszabályozók [fűtés]; elektromos olajsütők, fritőzök; jégleolvasztók, jégtelenítők

járművekhez; párátlanítók; élelmiszerhulladékok vízelvonására szolgáló készítmények; fogászati kemencék;

légfrissítő, szagtalanító berendezések; sótalanító üzemek, egységek; szárító berendezések, aszalógépek; kerékpár

irányjelző lámpák; elektromos kisülési csövek világításra; fertőtlenítő készülékek, berendezések; fertőtlenítő

készülékek gyógyászati használatra; fertőtlenítőszer adagolók toalettekhez, WC-khez; lepárló készülékek; lepárló

oszlopok; búvárlámpák; csepegtetők [öntözéstechnikai szerelvények]; szárítóberendezések; szárítókészülékek és

-berendezések; takarmány szárítására szolgáló készülékek; párologtató készülékek, evaporátorok; tágulási

tartályok központi fűtőberendezésekhez; konyhai elszívóbúrák; textilgőzölők; lámpák, égők és égősorok ünnepi

díszkivilágításhoz; elektromos ventilátorok személyes használatra; ventilátorok [légkondicionálók]; ventilátorok

[légkondicionáló berendezések részei]; adagolóberendezések fűtőkazánokhoz; izzószálak elektromos izzókba,

lámpákba; szűrők légkondicionálókhoz; ivóvízszűrők; kandallók, háztartási; formázott szerelvények,

idomdarabok kemencékhez, sütőkhöz; fáklyák; fáklyakémények, fáklyatornyok [kőolajipar]; füstcsatornák,

füstcsövek fűtőkazánokhoz; WC-vízöblítő tartályok; ködgépek; élelmiszer-szárítók, elektromos; elektromos

gőzölők főzéshez; elektromosan fűtött lábzsákok; lábmelegítő, elektromos vagy nem elektromos; hordozható

kovácstűzhelyek; kutak, szökőkutak; fagyasztók; dörzsgyújtók gázhoz; gyümölcsaszalók; füstölőkészülékek,

fumigációs berendezések, nem gyógyászati használatra; hamuládák kemencékhez, tűzhelyekhez; kandallórácsok,

szikrafogók; sütők, kemencék nem laboratóriumi használatra; gázkazánok, gázbojlerek; gázégők;

gázkondenzátorok, nem géprészek; gázlámpák; gázgyújtók; gázmosók, gáztisztítók; gáztisztítók; csíraölő égők;

csíraölő lámpák a levegő tisztításához; enyvmelegítő készülékek; hajszárítók; kézszárító készülékek mosdókba;

fejlámpák; fényszórók, reflektorok gépkocsikhoz; kandallók; hőtárolók; hőcserélők, nem gépalkatrészek;

hőpisztolyok; hőszivattyúk, hőpumpák; hővisszanyerő berendezések; fűtött bemutató pultok; fürdőszobai

melegítők; gőzállomások vasalókhoz; fűtőberendezések járművekhez; elektromos cumisüveg melegítők; meleg és

hideg italok adagolására szolgáló melegítő- és hűtőkészülékek; fűtőkészülékek; fűtőberendezések járműablakok

jégtelenítéséhez; fűtőberendezések szilárd, folyékony vagy gáznemű fűtőanyagokhoz; elektromos

fűtőberendezések; fűtőkazánok, fűtőbojlerek; melegítő párnák, elektromos, nem gyógyászati célokra;

fűtőberendezések; elektromos fűtőszálak; fűtőberendezések, gépek; fűtőberendezések [víz], melegvíz

fűtőberendezések; fűtőlapok; forrólevegős készülékek; forrólevegős fürdőszerelvények; forrólevegős sütők;

főzőlapok; forróvizes palackok; világító házszámok; légnedvesítők; párásítók központi fűtés radiátoraihoz;

tűzcsapok; hidromasszázs fürdőberendezések; hidroponikus termesztési rendszerek; jégkészítő gépek;

jégkrémkészítő gépek; merülőforralók; izzószálas égők; szemétégetők, égetőkemencék; ionizáló készülékek a

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 11. szám, 2022.06.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1384



levegő vagy a víz kezelésére; elektromos vízforraló kannák; betétek égetőkemencékhez [állványok];

égetőkemencék; konyhai tűzhelyek; laboratóriumi égők; laboratóriumi lámpák; lámpaüvegek; lámpaüveg;

gömblámpák; gömbök lámpákhoz; lámpaburkolatok, lámpatestek; reflektor lámpák; elektromos lámpák; lámpák;

lámpaernyőtartó vázak; lámpaernyők; lámpások világításra; ruhaszárítók, elektromos; mosókonyhai kazánok;

lávakövek grillezéshez; szintszabályozó szelepek tartályokhoz; villanykörték; irányjelző izzólámpák

járművekhez; villanykörték, elektromos; fény diffúzorok; fényprojektorok; LED-diódás világító berendezések;

gyújtókészülékek; világító berendezések és készülékek; világító eszközök járművekhez; világító berendezések

légi járművekhez; lámpák gépjárművekhez; lámpák járművekhez; lámpák karácsonyfákhoz, elektromos;

megrakó, megtöltő berendezések kazánokhoz, kemencékhez; magnézium izzószálak [világítás]; malátapörkölő

gépek; mikrobuborék generátorok fürdőkhöz; mikrohullámú sütők [konyhai eszközök]; mikrohullámú sütők ipari

célokra; tejhűtő berendezések; bányászlámpák; keverő csaptelepek vízvezetékekhez; lámpák

motorkerékpárokhoz; multifunkciós főzőkészülékek; műkörmös lámpák; atomreaktorok; olajégők; olajlámpák;

olajtisztító készülékek; díszszökőkutak; kemencékhez samottbélések; durranógáz-égők; pasztőröző berendezések;

vízvezetékcsövek egészségügyi berendezésekhez [szaniterberendezésekhez]; tányérmelegítők; zsebmelegítők;

polimerizációs berendezések; elektromos rizssütemény-készítő gépek háztartási célokra; nyomás alatti

víztartályok; nukleáris moderátorok és fűtőanyagok kezelésére szolgáló berendezések; berendezések szennyvíz

tisztításához; radiátorfedelek, radiátortetők; helyiségfűtők; radiátorok, elektromos; finomítótornyok lepárláshoz;

hűtőberendezések és -gépek; hűtőkészülékek és hűtőberendezések; hűtőszekrények; hűtőhelyiségek, hűtőkamrák;

hűtőtartályok; bemutató hűtőpultok; hűtőberendezés; hűtőszekrények, hűtőkészülékek és fagyasztók gyógyászati

tárolási célokra; szabályozó szerelvények víz- vagy gázkészülékekhez és víz- vagy gázvezetékekhez; szabályozó

és biztonsági tartozékok gázkészülékekhez; szabályozó és biztonsági tartozékok gázvezetékekhez; szabályozó és

biztonsági tartozékok vízkészülékekhez; pecsenyesütők; rostok, grillsütők [főző berendezések]; nyársforgató

készülékek; nyársak roston sütéshez; pecsenyesütő készülékek; biztonsági szerelvények víz- vagy

gázkészülékekhez és víz- vagy gázvezetékekhez; biztonsági lámpák; egészségügyi készülékek és berendezések;

szauna berendezések; keresőlámpák, zseblámpák; zuhanykabinok, zuhanyfülkék; zuhanyok; mosogatók, mosdók;

foglalatok elektromos lámpákhoz; elektromosan fűtött zoknik; napkemencék; napkollektorok [fűtés]; elektromos

sous vide sütők; elektromos szójatejkészítő gépek; spa kádak, hidromasszázs kádak; álló lámpák; gőztárolók,

gőzakkumulátorok; gőzkazánok, nem gépek részei; arcgőzölő készülékek [szaunák]; gőzfejlesztő berendezések;

sterilizátorok; lepárlók; kályhák [fűtőkészülékek]; utcai lámpák; fém armatúrák, vázak kemencékhez, sütőkhöz;

úszómedence-klórozó berendezések; tajines, elektromos, tagines, elektromos; barnító berendezések

[szoláriumok]; csapok [vízcsapok] csövekhez, csapok csövekhez és csővezetékekhez; csapok; elektromos

termoedények; hőszabályozó szelepek [fűtőberendezések részei]; dohánypörkölő gépek; vécékagylók;

vécéülőkék; toalettek [WC-k], WC-k; mobil vécék; elektromos zseblámpák; elektromos tortillanyomók;

fénycsövek világításra; törökfürdőkhöz hordozható kabinok; ultraviola lámpák nem gyógyászati használatra;

padlófűtési rendszerek; piszoárok [szaniter berendezések]; USB tápegységes pohármelegítők; USB-vel tölthető

kézmelegítők; gépkocsi fényszórók; reflektorok járművekhez; szellőző [légkondicionáló] berendezések; járművek

szellőztető [légkondicionáló] berendezései; elszívóernyők; laboratóriumi elszívóberendezések; elektromos

gofrisütők; parazsas ágymelegítők; mosdókagylók [szaniter berendezések részei]; tömítőgyűrűk vízcsapokhoz;

vízelosztó berendezések; vízelosztó eszközök; vízszűrő berendezések; öblítő berendezések; vízmelegítők,

vízforralók; vízkivételi készülékek, berendezések; víztisztító berendezések; víztisztító készülékek és gépek;

vízlágyítók; vízsterilizáló berendezések; vízellátó berendezések; automata öntözőberendezések; öntözőgépek

mezőgazdasági célokra; hidromasszázs, pezsgőfürdő berendezések; kanócok olajjal működő ételmelegítőkhöz;

 elektromos borhűtő szekrények; elektromos joghurt készítők.

 ( 111 )  237.852

 ( 151 )  2022.05.24.

 ( 210 )  M 21 03122

 ( 220 )  2021.08.26.
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 ( 732 )  SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., (HU)

 ( 740 )  Dr. Csere Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Pálinka földrajzi jelzés termékleírásának megfelelő pálinka.

  35    Reklámozás.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

 ( 111 )  237.853

 ( 151 )  2022.05.24.

 ( 210 )  M 21 03471

 ( 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 )  237.854

 ( 151 )  2022.05.24.

 ( 210 )  M 21 03472

 ( 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.
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 ( 111 )  237.855

 ( 151 )  2022.05.24.

 ( 210 )  M 21 03474

 ( 220 )  2021.10.05.

 ( 732 )  GORDON & WEBSTER Tanácsadó és Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budaörs (HU)

 ( 740 )  Dr. Rövid Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Gordon & Webster

 ( 511 )   35    Üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció.

  36    Pénzügyi, monetáris és banki szolgáltatások.

  42    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  237.856

 ( 151 )  2022.05.24.

 ( 210 )  M 21 03651

 ( 220 )  2021.10.23.

 ( 732 )  Pongrácz-Devcsics János Géza, Albertirsa (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   14    Ékszerek, drágakövek és féldrágakövek.

 ( 111 )  237.857

 ( 151 )  2022.05.24.

 ( 210 )  M 21 03655

 ( 220 )  2021.10.25.

 ( 732 )  Kiss Árpád, Jánoshalma (HU)

 ( 740 )  Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Trágyák, műtrágyák, trágyafélék; természetes trágyák; lombtrágyák; lombtápok; biostimulánsok mint

növényi növekedésserkentők; kelátozott anyagok növények levéltrágyázásához; kelátozott anyagok növények

levélzetének pótlásához; kelátozott anyagok növények levélzetének táplálásához; fémkelátok, monokelátok és

mikroelem szuszpenziók mezőgazdasági trágyákként történő felhasználásra; vegyszerek és természetes anyagok

keverékei mezőgazdasági trágyákként történő felhasználásra; vegyi készítmények biocidok gyártásához; vegyi

adalékok tisztítószerekhez; szélvédőmosó folyadékok; fagyálló folyadékok; fagyállók gépjármű hűtőkhöz;

 kötőanyagok vakolathoz.

 ( 111 )  237.858

 ( 151 )  2022.05.24.

 ( 210 )  M 21 03823

 ( 220 )  2021.11.12.

 ( 732 )  MANGIA E BEVI Vendéglátóipari Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Muszka Sándor Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; árubemutatás; áruk bemutatása

kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; átmeneti üzletmenedzsment; beszerzői szolgáltatások [áruk,

illetve szolgáltatások beszerzése más cégeknek]; célzott marketing; reklámozás és értékesítési promóciós

szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; honlapforgalom optimalizálása; információk számítógépes

adatbázisokba való rendezése; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; írott kommunikáció és

adatok regisztrálása; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információ és

tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi vásárok

rendezése; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; online piactér biztosítása áruk és

szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; piaci

információszerzési szolgáltatások biztosítása; piackutatás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok terjesztése;

reklámkoncepciók kidolgozása; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; szponzorok felkutatása;

termékminták, áruminták terjesztése; ügyfélprofil meghatározása kereskedelmi vagy marketing célokra; vásárlási

 megrendelések ügyintézése; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

 39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; ajándékcsomagolás; árukirakodási szolgáltatások; áruk

raktározása; áruszállítás; csomagkézbesítés, csomagszállítás; futárszolgálatok [üzenetek vagy áruk küldésére];

 fuvarozás, áruszállítás; termékek csomagolása.

 ( 111 )  237.859

 ( 151 )  2022.05.24.

 ( 210 )  M 21 03824

 ( 220 )  2021.11.12.

 ( 732 )  Magyar Krisztián, Gyula (HU)

 Turóczky Edit, Mezőkovácsháza (HU)

 ( 740 )  Dr. Nagy Dániel, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   11    Füstöléses érlelő egységek.

 29    Kolbász; kolbászhús; kolbászok; kolbászok, tartósítva; kolbásztermékek; levegőn szárított kolbászok; nyers

 kolbász; füstölt kolbászok; vegetáriánus kolbászok.

  40    Füstölők élelmiszerek füstölésére.

 ( 111 )  237.860

 ( 151 )  2022.05.24.

 ( 210 )  M 21 03826

 ( 220 )  2021.11.12.

 ( 732 )  HAI NAN Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Czupor Hajnalka Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.
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  35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.

  38    Távközlési szolgáltatások.

 ( 111 )  237.861

 ( 151 )  2022.05.24.

 ( 210 )  M 21 03827

 ( 220 )  2021.11.12.

 ( 732 )  Realise 2014 Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Papírárukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; papírárukkal kapcsolatos kiskereskedelmi

 szolgáltatások.

 ( 111 )  237.862

 ( 151 )  2022.05.24.

 ( 210 )  M 21 03830

 ( 220 )  2021.11.13.

 ( 732 )  Zella Studio Korlátolt Felelősségű Társaság, Püspökhatvan (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Podcastok; média tartalmak.

  35    Árucikkek promóciója influenszerek segítségével.

 ( 111 )  237.863

 ( 151 )  2022.05.25.

 ( 210 )  M 22 00066

 ( 220 )  2022.01.10.

 ( 732 )  WeLoveShirts Korlátolt Felelősségű Társaság, Kecskemét (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre

 ( 541 )  Szia Hölgyem

 ( 511 )  25    Férfi, női és gyermek ruházat; kisgyermek ruházat; ruházati cikkek; ruhák csecsemők és kisgyermekek

 számára.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: nyomatok, grafikai nyomatok, művészeti grafikai nyomatok, vászonnyomatok, képek, művészi

képek, nyomatok képek formájában, táskák, kézitáskák, vászontáskák, bögrék, korsók, csészék és bögrék,

párnahuzatok, párna-/díszpárnahuzatok, férfi, női és gyermek ruházat, kisgyermek ruházat, ruházati cikkek, ruhák

 csecsemők és kisgyermekek számára.

 ( 111 )  237.864

 ( 151 )  2022.05.26.

 ( 210 )  M 21 03880

 ( 220 )  2021.11.17.

 ( 732 )  Tóth Péter, Debrecen-Kismacs (HU)
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 ( 740 )  dr. Horváth Zoltán Gábor, Budapest

 ( 541 )  agrosentinels

 ( 511 ) 9    Adatfeldolgozó programok; adatfeldolgozó szoftverek; adatfeldolgozó készülékek; adatfeldolgozó

berendezések; anyagvizsgáló készülékek és gépek; csatolók [adatfeldolgozó berendezés]; elektronikus jeladók;

hő- és nedvességmérők; hőmérők nem gyógyászati használatra; infravörös érzékelő berendezések;

hőmérsékletjelző címkék; nem gyógyászati használatra hőmérsékletjelző készülékek; infravörös érzékelő

berendezések megfigyelő műszerek; mércék; mértékek; mérőműszerek; mérőeszközök; mérőkészülékek;

elektromos mérőműszerek; precíziós mérőműszerek; számítógépes hardver; számítógép memória eszközök;

számlálók; számítógéphez kialakított perifériák; számítógépes perifériák; többcélú, önálló mikrokontrollerek;

mikrokontrollerek elektromechanikus alkatrészek csatlakoztatására; mikrokontrollerek kisfeszültségű

elektronikus alkatrészek csatlakoztatására; mikrokontrollerek személyi számítógépek számítására és

 csatlakoztatására; mikrokontrollerek modemek és vezeték nélküli eszközök számítására és csatlakoztatására.

 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; mérnöki munkák; minőségellenőrzés; mérnöki

szolgáltatások; számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés; számítógéphardver

 tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos tanácsadás.

 ( 111 )  237.865

 ( 151 )  2022.05.26.

 ( 210 )  M 21 03777

 ( 220 )  2021.11.09.

 ( 732 )  GALVON-KER Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Mudri Sándor Balázs, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Állatsamponok [nem gyógyszeres állatkozmetikai készítmények]; ápoló spray-k állatoknak; bőrápoló

termékek állatoknak; dezodorok állatok számára; dezodorok házi kedvenceknek; fogápoló készítmények

állatoknak; készítmények állatok fürdetéséhez; kisállat samponok; kisállat samponok [nem gyógyszeres ápoló

készítmények]; kozmetikai szerek állatok számára; leheletfrissítők állatok számára; nem gyógyhatású balzsamok

háziállatok tappancsaira; nem gyógyhatású szájvizek kisállatoknak; szagtalanító szerek állatok számára;

 szépségápoló szerek állatoknak; szőrápoló készítmények és szerek; tisztító készítmények állatgazdálkodáshoz.

 21    Akváriumok és terráriumok; állatfésűk, lókefék; állatfésülő kesztyűk; állati ürülék felszedésére szolgáló

lapátok; állatok által működtethető állatitatók; állatok által működtethető állatetetők; állatok által működtethető

kisállatetetők; állatsörték [kefeáruk és ecsetek]; alomlapát házi kedvenceknek; alomtálcák házi kedvenceknek;

alomtálcák madaraknak; alomtartó dobozok macskáknak; alomtartó dobozok [tálcák] lakásban tartott kis

állatoknak; ápolókefék állatoknak; aranyhal akváriumok, gömbakváriumok; automata állatetetők [állat által

működtetett]; automata alomdobozok kisállatoknak; baromfigyűrűk; baromfivályúk; disznóvályúk; drót lóvakaró

kefék; drótketrecek háziállatoknak; elektronikus kisállat-etetők; ételtartók kedvtelésből tartott kisállatoknak;

etető- és ivócsészék kisállatok számára; etetőtálak kedvtelésből tartott állatok számára; etetőtálak kedvtelésből

tartott állatoknak; etetővályúk haszonállatoknak; fémketrecek, -kalitkák otthoni használatra; fémserpenyők

szarvasmarhák számára; fémvályúk szarvasmarhák etetésére; fésűk állatoknak; fogkefék állatoknak; fürdető

ketrecek macskák számára; gyűrűk madaraknak; háziállatokon használt fésűk; itatóedények baromfik számára;

itatóvályúk; itatóvályúk állatok számára; ivótálak kedvtelésből tartott háziállatoknak; jászlak állatoknak; jászlak

juhoknak; jászlak lovaknak; jászlak szarvasmarháknak; kefék kedvtelésből tartott állatok ápolásához; kefék
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kedvtelésből tartott állatok, kisállatok ápolására; kefék lovak számára; ketrecek kedvtelésből tartott állatok

részére; ketrecek rovarok gyűjtéséhez; kisállat-etető tálak, automatikus; kisállat tappancs tisztítók, nem

elektromos; kisállatetetők; kisállatfésülő kesztyűk; lapátkák kutyaeledelhez; lóápoló, lóvakaró kefék; lókefék;

macskaalom tálcák; macskaalom-tálcákban használt szűrők; macskák alomtartó tálcájaként használt műanyag

tálcák; madáreleség tárolók, tartók; madáretetők; madáretetők kalitkában élő madarak etetésére; madáretetők

tartályok formájában; madáretetők vadon élő madarak etetésére; madárfürdők; madárfürdők, nem szerkezetek;

madárkalitkák; madárkalitkák házimadaraknak; madárriasztó készülékek, nem fémből; műanyag ételadagolók

házi kedvenceknek; marhaitató vályúk; műanyag italadagolók házi kedvenceknek; műtojások; nem gépesített

állatetetők; nem gépesített itatók házi kedvenceknek, hordozható víz- és folyadékadagolók formájában;

növényvédelmi és kártevők elleni készülékek; rovargyűjtő dobozok; sörénykefék [lóápoló kefék]; szőrfésűk

kisállatokhoz; ülőrudak madárkalitkákhoz; ultrahangos madárriasztók; ürülékfelszedő lapát házi kedvencekhez;

 vadállatriasztó készülékek, nem fémből; vályúk; vedlés során alkalmazott kefék kisállatok számára.

 31    Állateledelek [kekszfélék]; állati eledel olajos magvakból; állati takarmány; állati takarmány készítmények;

aranyhal eledelek; baromfitáp; borjútápok; búzacsíra állati fogyasztásra; búzafehérjék állati táplálékhoz;

csirkehússal ízesített kutyaeledelek; csirkehússal ízesített macskaeledelek; csirkehúst tartalmazó kutyaeledelek;

csirkehúst tartalmazó macskaeledelek; csirketápok; csontok kutyáknak; dara baromfiknak; darabokból álló

állateledelek, állati táplálékok; darakeverék haszonállatok hizlalására; diófélék állati takarmányozáshoz; édes

kekszek állati fogyasztásra; ehető csontok és rudak házikedvenceknek; ehető rágcsálnivalók kutyáknak; ehető

rágnivalók állatok részére; ehető rágnivalók állatok számára; ehető rágótermékek háziállatoknak; eledel

hörcsögöknek; eledelek akváriumi halaknak; eledelek vadon élő madaraknak; eledelek versenykutyáknak;

emészthető rágócsontok kutyáknak; emészthető rágócsontok és rudak házi állatoknak; erősítő takarmány

állatoknak; feldolgozott gabonafélék állati fogyasztásra; feldolgozott kukorica állati fogyasztásra; feldolgozott

magvak állati fogyasztásra; feldolgozott kukoricatermékek állati fogyasztásra; feldolgozott zab állati

fogyasztásra; földimogyoróból készült takarmánypogácsa; gabonaalapú táplálékok állatoknak; gabonából készült

kekszek állatoknak; gabonából készült sütemények, kekszek állatoknak; gabonafélék feldolgozásakor keletkezett

melléktermékek, állati fogyasztásra; gabonakészítmények mint állateledelek; gabonatermékek állati fogyasztásra;

gyűrű formájú kutyaeledelek; hal alapú vagy halból álló macskaeledelek; gyűrű formájú macskaeledelek;

haleledel; halliszt állati fogyasztásra; halliszt [állati takarmány]; haltápok [eledelek]; húsból álló konzerv

táplálékok fiatal állatoknak; hústartalmú konzerv táplálékok fiatal állatoknak; hüvelyesek [táplálékok állatoknak];

italok állatok részére; italok állatok számára; italok házikedvencek részére; italok állatoknak; italok macskáknak;

juhtápok; jutalomfalatok állatoknak; jutalomfalatok házi kedvenceknek bikacsök formájában; jutalomfalatok

házikedvenceknek; jutalomfalatok lovaknak, ehető; kekszek macskáknak; kevert állati takarmány; kölyökkutya

eledelek; kölyökkutya kekszek; konzerv táplálékok macskáknak; konzervek vagy tartósított ételek állatoknak;

kukorica állati fogyasztásra; kukorica takarmánypogácsa szarvasmarháknak; kukoricatermékek állati

fogyasztásra; kutya jutalomfalatok; kutyaeledel; kutyaeledel konzervek; kutyaeledelek; kutyaeledelek

[kekszfélék]; kutyaitalok; macska jutalomfalatok; lótakarmány; macskaeledel; macskaeledelek; madárcsemegék,

ehető; madáreledel; madáreledelek; májat tartalmazó kutyaeledelek; májat tartalmazó macskaeledelek; májjal

ízesített kutyaeledelek; májjal ízesített macskaeledelek; marhahússal ízesített kutyaeledelek; marhahússal ízesített

macskaeledelek; marhahúst tartalmazó kutyaeledelek; marhahúst tartalmazó macskaeledelek; nyúltápok; olajos

takarmánypogácsák; őrölt táptermékek állatoknak; rágcsálnivaló táplálék házi kedvenceknek; rágcsálóeleségek;

rágócsont kutyáknak; sajttal ízesített táplálékok kutyáknak; tápkészítmények kutyáknak; tápkészítmények

macskáknak; táplálék házi kedvenceknek; táplálék háziállatoknak; tej, állatok táplálására; állatalomként

használatos kéreg; állatalomként használt faforgácsok; állatalomként használt fullerföld [floridaföld];

állatalomként használt kéregalapú termékek; állatfekhelyként használt faforgácsok; almozó anyagok állatoknak;

alom állatoknak; alom háziállatoknak; alom kisállatok számára; aprított szalma állatalomhoz; aromás homok

[alom] házi kedvenceknek; aromás homok házi kedvenceknek [alom]; bálázott, levegőn szárított széna; betétek

macska alomtálcákba; cellulóz állatok almozásához; fekhelyanyagok baromfiknak; homok kedvtelésből tartott

kisállatok almaihoz; homokkal borított papír [alom] házi kedvenceknek; homokkal borított papír állatketrecbe;
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homokkal borított papír házi kedvenceknek [alom]; homokkal borított papír madárkalitkába; homokpapír

madárkalitkákba; kutyaalom; laza kender állatok almozásához; macska- és kisállat alom; macskaalom;

madáralom; papír állatok almozásához; papír háziállatoknak [alom]; szalma; szalma alom; széna; tőzegalmok

állatoknak; újrahasznosított papírból készült almok kisállatoknak; állatalmok hidratált kalcium-szilikátból; csali

[élő]; csali, nem mesterséges; ehető csalik; élő csalétek vadászathoz; horgászcsali, élő; horgászcsali [élő,

 természetes].

 ( 111 )  237.866

 ( 151 )  2022.05.26.

 ( 210 )  M 21 03007

 ( 220 )  2021.08.11.

 ( 732 )  BOGNÁR-VIN Kft., Akasztó (HU)

 ( 541 )  Lovassy Life

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 111 )  237.867

 ( 151 )  2022.05.26.

 ( 210 )  M 21 02652

 ( 220 )  2021.07.05.

 ( 732 )  Saleh Abdulaziz Babaker Sons Co. for Trading & Contracting, Riyadh (SA)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Rizs.

 ( 111 )  237.868

 ( 151 )  2022.05.26.

 ( 210 )  M 21 03002

 ( 220 )  2021.08.11.

 ( 732 )  BOGNÁR-VIN Kft., Akasztó (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 111 )  237.869

 ( 151 )  2022.05.26.

 ( 210 )  M 21 03003

 ( 220 )  2021.08.11.
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 ( 732 )  BOGNÁR-VIN Kft., Akasztó (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 111 )  237.870

 ( 151 )  2022.05.26.

 ( 210 )  M 21 02653

 ( 220 )  2021.07.06.

 ( 732 )  ISB-SYSTEMBAU-EU Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   19    Építőelem nem fémből; szilikát hőszigetelő építőelem.

 ( 111 )  237.871

 ( 151 )  2022.05.26.

 ( 210 )  M 21 02660

 ( 220 )  2021.07.06.

 ( 732 )  Plutosz Vendéglátó Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás, étel- és italellátás, street food ételek helyeben fogyasztása, házhozszállítása.

 ( 111 )  237.872

 ( 151 )  2022.05.26.

 ( 210 )  M 21 02813

 ( 220 )  2021.07.21.

 ( 732 )  Pecznyik Viktor, Kiskőrös (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Szőlőből készült borokra, ízesített borokra illetve bor alapú italok.

 ( 111 )  237.873

 ( 151 )  2022.05.29.

 ( 210 )  M 21 03164

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 11. szám, 2022.06.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1393



 ( 220 )  2021.09.02.

 ( 732 )  Papp Zsuzsanna, Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Budai Norbert ügyvéd, Budapest

 ( 541 )  Swazan

 ( 511 )  3    Kozmetikai, szépségápolási készítmények.

 35    Kozmetikai és szépségápolási termékekkel kapcsolatos kiskereskedelmi és nagykereskedelmi

 szolgáltatások.

 ( 111 )  237.874

 ( 151 )  2022.05.30.

 ( 210 )  M 21 03168

 ( 220 )  2021.09.02.

 ( 732 )  Essena Kft., Dunaharaszti (HU)

  

( 546 )

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

 ( 111 )  237.875

 ( 151 )  2022.05.29.

 ( 210 )  M 21 03182

 ( 220 )  2021.09.03.

 ( 732 )  Veszprém-Balaton 2023 Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Veszprém (HU)

 ( 740 )  Csapó, Kiss és Mohos Ügyvédi Iroda, Veszprém

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Ceruzák; ceruzatartók; dossziék [papíráruk]; füzetek, könyvek íráshoz vagy rajzoláshoz; golyóstollak;

íróeszközök; írószerek; kártyák; képeslapok, levelezőlapok; könyvecskék, brosúrák; könyvek; könyvjelzők;

mappák; naptárak; noteszok; nyomtatványok; öntapadós címkék, matricák [papíripari]; plakátok, falragaszok

papírból vagy kartonból; poháralátétek papírból; postabélyegek; rajzeszközök; rajzkészletek; sablonok ételek és

 italok díszítéséhez; söröskorsó alátétek; színező könyvek; töltőtoll.

  18    Ernyők, esernyők; oldaltáskák, tarisznyák; sporttáskák, tornazsákok.

 21    Agyagedények; bögrék, korsók; ivóedények; ivópalackok sportoláshoz; poharak papírból vagy műanyagból;

 poháralátétek, nem papírból vagy textilből; porcelánok; süteményformák; termoszok; uzsonnás dobozok.

  24    Ágyneműk és takarók; nemez, filc; textilszalvéták; törölközők; úti takarók, plédek.

 25    Csősálak; dzsekik; esőruhák; felsőruházat; fülvédők [ruházat]; fürdőpapucsok; harisnyaáruk, kötöttáruk;

hímzett ruhadarabok; kabátok, dzsekik; kalapáruk; kerékpáros ruházat; készruhák; kesztyűk; kötények [ruházat];

lábbelik; övek [ruházat]; papucsok; pénztartó övek [ruházat]; pólók; pulóverek; pulóverek, kötött pulóverek;

 ruházati cikkek; sálak; sapkák; strandruházat; tornacipők; trikók; zoknik.

 28    Bumerángok; felfújható játékok úszómedencékbe; frizbik; játékkártyák; játéklabdák, játszólabdák; játékok;

 játék sárkányok; kirakós játékok [puzzle]; stresszoldó kézi játékok; társasjátékok; asztali társasjátékok.

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

 ( 111 )  237.876
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 ( 151 )  2022.05.29.

 ( 210 )  M 21 03184

 ( 220 )  2021.09.04.

 ( 732 )  Fábián Zoltán, Vác (HU)

 ( 541 )  BOOM

 ( 511 )  9    Letölthető grafikai tervezési sablonok.

 42    Grafikai tervezés; grafikai tervezés és színvilág megtervezése egységes vállalati arculathoz; grafikai

tervezés internetes weboldalak összeállításához; internetes weboldalak készítésére szolgáló tervezés és grafikai

tervezés; ipari és grafikai tervezés; kereskedelmi grafikai tervezés; számítógépes grafikai tervezési szolgáltatások;

számítógéppel támogatott grafikai tervezés; weboldalak készítésére szolgáló tervezés és grafikai tervezés; grafikai

 illusztrációk tervezése.

 ( 111 )  237.877

 ( 151 )  2022.05.30.

 ( 210 )  M 21 03337

 ( 220 )  2021.09.21.

 ( 732 )  Grabowski Kiadó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Réti, Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 111 )  237.878

 ( 151 )  2022.05.29.

 ( 210 )  M 21 03340

 ( 220 )  2021.09.21.

 ( 732 )  Lepsényi Zsolt, Mosonmagyaróvár (HU)

 ( 740 )  Poór Ügyvédi Iroda, Mosonmagyaróvár

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére.

 ( 111 )  237.879

 ( 151 )  2022.05.29.

 ( 210 )  M 21 03341

 ( 220 )  2021.09.21.

 ( 732 )  Lepsényi Zsolt, Mosonmagyaróvár (HU)

 ( 740 )  Poór Ügyvédi Iroda, Mosonmagyaróvár

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 11. szám, 2022.06.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1395



  

( 546 )

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

 ( 111 )  237.880

 ( 151 )  2022.05.29.

 ( 210 )  M 21 03342

 ( 220 )  2021.09.21.

 ( 732 )  Lepsényi Zsolt, Mosonmagyaróvár (HU)

 ( 740 )  Poór Ügyvédi Iroda, Mosonmagyaróvár

  

( 546 )

 ( 511 )  11    Világító-, fűtő-, hűtő-, gőzfejlesztő, főző-, szárító-, szellőztető, vízszolgáltató és egészségügyi készülékek és

 berendezések.

 ( 111 )  237.881

 ( 151 )  2022.05.29.

 ( 210 )  M 21 03343

 ( 220 )  2021.09.21.

 ( 732 )  Lepsényi Zsolt, Mosonmagyaróvár (HU)

 ( 740 )  Poór Ügyvédi Iroda, Mosonmagyaróvár

  

( 546 )

 ( 511 ) 6    Nem nemesfémek és ezek ötvözetei, ércek; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; nem elektromos

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

 ( 111 )  237.884

 ( 151 )  2022.05.30.

 ( 210 )  M 21 00675

 ( 220 )  2021.02.22.

 ( 732 )  BL Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Farnadi és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Kereskedelmi témájú újságok; magazin mellékletek újságokhoz; újságok; újságpapír; papír és karton;

nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk és irodaszerek, bútorok kivételével;

 tanítási és oktatási anyagok; nyomdabetűk, klisék.

 35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák; hirdetés folyóiratokban,
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prospektusokban és újságokban; újságokkal kapcsolatos reklámszolgáltatások; könyvek, folyóiratok, újságok

vagy képregények előfizetésének megszervezése; újság előfizetések ügyintézésével kapcsolatos szolgáltatások;

 újságelőfizetések; újságelőfizetések adminisztrációjával kapcsolatos szolgáltatások; újságelőfizetések intézése.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; magazinok, folyóiratok és

újságok multimédiás megjelentetése; újság kiadása ügyfelek számára az interneten; újságírói szolgáltatások;

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

megjelentetése; webes újságok megjelentetése; szabadúszó újságírás; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line

 publikálása; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem letölthetők; elektronikus kiadványszerkesztés.

 ( 111 )  237.886

 ( 151 )  2022.05.30.

 ( 210 )  M 21 03517

 ( 220 )  2021.10.08.

 ( 732 )  Pecznyik Viktor, Kiskőrös (HU)

 ( 541 )  Balanced Wine

 ( 511 )   33    Szőlőből készült borok, ízesített borok, bor alapú italok.

 ( 111 )  237.889

 ( 151 )  2022.05.30.

 ( 210 )  M 21 03530

 ( 220 )  2021.10.12.

 ( 732 )  Sági Anita, Ágfalva (HU)

 ( 740 )  Dr. Keserű Barna Arnold, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )   45    Sírhelyek, kripták gondozása; temetkezési szolgáltatások.

 ( 111 )  237.890

 ( 151 )  2022.05.30.

 ( 210 )  M 21 03359

 ( 220 )  2021.09.22.

 ( 732 )  Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség, Szombathely (HU)

  

( 546 )

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

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

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

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

 ( 111 )  237.891

 ( 151 )  2022.05.30.
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 ( 210 )  M 21 03511

 ( 220 )  2021.10.08.

 ( 732 )  Palota Nails Kft., Várpalota (HU)

 ( 740 )  dr. Weltler Ádám, Veszprém

  
( 546 )

 ( 511 ) 3    Épített köröm tipek formázására szolgáló por; fedőlakkok, körömlakkvédő rétegek [top coat]; köröm alapozó

lakkok, rétegek [kozmetikai]; köröm csillám; köröm-kondicionálók; köröm krémek; körömágybőr-puhítók;

körömalapozók [kozmetikai cikkek]; körömápoló készítmények; körömápoló kozmetikai készítmények;

körömápoló kozmetikumok; körömdíszítő matricák; körömerősítő készítmények, szerek; körömerősítő ragasztók;

körömerősítő szerek, oldatok; körömerősítők; körömerősítők [kozmetikumok]; körömfestő tollak; körömgél,

körömzselé; körömjavító készítmények; körömkeményítők; körömlakk alapozók; körömlakk készítmények;

körömlakklemosó; körömlakklemosó készítmények; körömlakklemosó tollak; körömlakklemosók

[kozmetikumok]; körömlakkok; körömlakkok kozmetikai célokra; körömmatricák; körömszínező por;

körömvilágosítók; kötszerek körömépítéshez; kozmetikai körömszárító készítmények; ajakceruzák; ajakfény

paletták; ajakfények; ajakfilcek [kozmetikumok]; ajakkozmetikumok; ajakrúzs; ajakrúzsok; kozmetikai

ajakbevonók; ajakbalzsam [nem gyógyhatású]; ajakbalzsam, szőlőzsír; ajakbevonók (nem gyógyhatású -);

ajakkenőcsök, ajakbalzsamok; ajakkondicionálók; ajakvédők [kozmetikai]; ajakkrémek; ajakvédők (nem

gyógyhatású -); napblokkoló ajakírok [kozmetikumok]; nem gyógyhatású ajakápoló készítmények; arc- és

testcsillám; arccsillám; arcemelő tapaszok kozmetikai használatra; arcfestékek; archintőporok; arckorrektor;

arcpirosítók; arcpúder; arcpúder púderrel bevont papír formájában; arcpúderek (nem gyógyhatású); arcsmink;

arcszínezékek; arctónus javító krém; kőpúder [arcra]; kozmetikai arcfehérítő púder; kozmetikai arcpúderek;

kozmetikai ceruzák arcra; kozmetikai krém az arcbőr csillogásának megszüntetésére; kozmetikumokkal átitatott

arctörlő kendők; pirosítók, arcpirosítók; smink arcra és testre; sminkkészítmények arcra és testre; színházi

arcfestékek; arc- és testkrémek; arc- és testápoló folyadékok; arcápoló folyadék; arcápoló folyadékok

[kozmetikai]; archidratálók [kozmetikai]; arcemulziók [kozmetikai alkalmazásra]; arckrém; arckrém (nem

gyógyhatású -); arckrémek; arckrémek [kozmetikai]; arckrémek kozmetikai használatra; arclemosó tejek;

arclemosó tejek kozmetikai használatra; arcmaszkok; arclemosók [kozmetikumok]; arcpakolások; arcpúder

papíron; arcradírok [kozmetikai]; arcradírok (nem gyógyhatású -); arcszérum kozmetikai használatra; arctisztító

szemcsék; arctisztító tejek; arctisztítók; arctonikok [kozmetikumok]; arctónus javító krémek [kozmetikai

alkalmazásra]; arczselék; bőrnyugtató arctisztító krémek, nem gyógyászati használatra; borotválkozás utáni

arctejek; hámlasztó arcradírok; hidratáló arckrémek; kozmetikai arcápoló készítmények; nem gyógyszeres

arcápoló készítmények; ránccsökkentő kozmetikai készítmények az arcon történő helyi alkalmazásra; szépség

tonikok arcon való alkalmazáshoz; tonizáló oldat arcra, testre és kézre; körömágy kondicionálók; haj kezelésére

szolgáló kondicionálók; hajhidratáló kondicionálók; hajöblítők [samponok, kondicionálók]; kondicionáló

balzsam; kondicionáló krémek; kondicionáló samponok; kondicionáló spray-k a fejbőr ápolására;

 mikrodermabráziós polírozó készítmény; fogprotézis polírozó készítmények.

 ( 111 )  237.892

 ( 151 )  2022.05.30.

 ( 210 )  M 21 03516

 ( 220 )  2021.10.08.

 ( 732 )  Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület 10%, Budapest (HU)

 Bíró Norbert 40%, Mór (HU)

 Szabó Zoltán 20%, Budapest (HU)

 Szász Levente 20%, Gyál (HU)

 Fábián Tamás 10%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Vikor Áron Dávid Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 9    Tudományos célra szolgáló kutatási, navigációs, földmérő, fényképészeti, mozgóképes, audiovizuális,

optikai, súlymérő, mérő-, jelző-, észlelő, tesztelő, ellenőrző, életmentő és oktató berendezések és felszerelések;

elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló

készülékek és berendezések; hangok, képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, másolására vagy

feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök; rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres

digitális vagy analóg rögzítő és tároló média; szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; pénztárgépek,

számolóeszközök; számítógépek és számítógépes perifériák; búvárruhák, búvármaszkok, füldugók búvárok

számára, orrcsipeszek búvárok és úszók számára, kesztyűk búvárok számára, víz alatti úszáshoz használt

 légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.

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

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

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

  28    Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek.

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

 ( 111 )  237.893

 ( 151 )  2022.05.30.

 ( 210 )  M 21 03529

 ( 220 )  2021.10.11.

 ( 732 )  OTTHONKOMMANDÓ Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Tóth Gergő Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Otthonkommandó

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

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  237.894

 ( 151 )  2022.05.30.

 ( 210 )  M 21 03360

 ( 220 )  2021.09.22.

 ( 732 )  Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség, Szombathely (HU)

  

( 546 )

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

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

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

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

 ( 111 )  237.895

 ( 151 )  2022.05.30.
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 ( 210 )  M 21 03523

 ( 220 )  2021.10.11.

 ( 732 )  Budapesti Gépészeti Szakképzési Centrum, Budapest (HU)

 ( 740 )  Király György, Budapest

  

( 546 )

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

szervezése és lebonyolítása; kollokviumok szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos

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

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

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

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

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 )  237.900

 ( 151 )  2022.05.30.

 ( 210 )  M 21 02680

 ( 220 )  2021.07.07.

 ( 732 )  Sóstó-Gyógyfürdők Zrt., Nyíregyháza (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Fürdőruhák, fürdődresszek; fürdőköpenyek, fürdőköntösök; mezek, sporttrikók, egyberészes fürdőruhák;

 fürdőpapucsok; úszódressz, fürdőruha.

  28    Úszófelszerelések; vízilabdák; vízicsúszdák; vízi játékok.

  41    Nyilvános fürdők üzemeltetése.

  44    Nyilvános fürdőkkel kapcsolatos tájékoztatás.

 ( 111 )  237.901

 ( 151 )  2022.05.30.

 ( 210 )  M 21 01975

 ( 220 )  2021.05.17.

 ( 732 )  Dunaveczki Attila, Fertőd (HU)

 ( 541 )  Likespace

 ( 511 )  36    Ingatlan bérbeadási szolgáltatások; ingatlanközvetítés; ingatlanközvetítési szolgáltatások; ingatlan

adminisztráció; ingatlan bérbeadási ügyintézés; ingatlan-vagyonkezelői szolgáltatások; ingatlankezelési

szolgáltatások; ingatlanmenedzsment; ingatlannal kapcsolatos szolgáltatások; ingatlannal kapcsolatos

szaktanácsadás; ingatlannal kapcsolatos ügyletek és szolgáltatások; ingatlanok bérbeadása; ingatlanok

bérbeadásának ügyintézése; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlanok bérbeadásával
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kapcsolatos ingatlanügynökségi szolgáltatások; ingatlanokhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások;

 ingatlantulajdon-kezelés; ingatlanügyletek; ingatlanügynöki tevékenység.

 ( 111 )  237.902

 ( 151 )  2022.05.30.

 ( 210 )  M 21 03018

 ( 220 )  2021.08.12.

 ( 732 )  Simon Ágnes, Nyírmada (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Zsigmond, Budapest

 ( 541 )  NZO BRAND

 ( 511 )   18    Ruházati cikkek állatok részére.

 ( 111 )  237.903

 ( 151 )  2022.05.30.

 ( 210 )  M 21 03025

 ( 220 )  2021.08.13.

 ( 732 )  Mucsányi Tamás, Abony (HU)

 ( 740 )  Dr. Varga Balázs, Budapest

 ( 541 )  Gigi's

 ( 511 )  39    Élelmiszeráruk házhozszállítása; élelmiszerek szállítása; étel házhozszállítás; ételt és italt tartalmazó

kosarak, élelmiszer csomagok kézbesítése; éttermi ételszállítás; gyümölcsök szállítása; hűtött áruk hűtött

szállítása; ital [szeszesital] forgalmazással kapcsolatos szolgáltatások; készételek és italok házhozszállítása; pizza

 kiszállítás; szállítás és tárolás; szeszesitalok házhozszállítása.

 43    Alkoholos italok felszolgálása; bár- és éttermi szolgáltatások; bár szolgáltatások; bisztró [büfé]

szolgáltatások; borbárok; borkóstolási szolgáltatások (italok biztosítása); borozói szolgáltatások;

büfészolgáltatások koktélbárok számára; elhelyezés biztosítása összejövetelekhez; elvihető ételekkel kapcsolatos

szolgáltatások; elvitelre árusító éttermek; elvitelre árusított ételek szolgáltatása; elvitelre készített ételekkel és

italokkal kapcsolatos szolgáltatások; esküvői fogadások rendezése [étel és ital]; étel előkészítés; étel- és

italkészítés; étel- és italkészítési szolgáltatások; ételek díszítése; ételek és italok biztosítása bisztrókban; ételek és

italok biztosítása internet kávézókban; bárokkal kapcsolatos tájékoztatás; étel- és italkészítéssel kapcsolatos

információnyújtás; ételek elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; ételrendelési szolgáltatások;

éttermi asztalfoglalás; éttermi foglalási szolgáltatások; éttermi foglalások és ételek megrendelése; éttermi

tájékoztató szolgáltatások; konyhaművészettel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; konzultációs

szolgáltatások az ételkészítéssel kapcsolatban; receptekkel kapcsolatos tanácsadás; sütési technikákkal

kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; tájékoztatás bárpultos szolgáltatásokkal kapcsolatban; tájékoztatás

bárszolgáltatásokkal kapcsolatban; tájékoztatás italreceptek formájában; tájékoztatás nyújtása éttermekkel

kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások az étel és ital catering területén; ügynökségi szolgáltatások éttermi

foglalásokhoz; sörbárok; sommelier-szolgáltatások; snack-szolgáltatások; salátabárok; pub szolgáltatások;

pizzériák; night club szolgáltatások [ételszolgáltatás]; magánszakács, személyi séf szolgáltatások; magán

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

kávézói szolgáltatások; kávéház; kantinok, büfék, étkezdék; italszolgáltatás biztosítása; tapas bárok;

szolgáltatások italok biztosításához; szolgáltatások ételek biztosításához; szállodák által nyújtott éttermi

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

szolgáltatások; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; vízipipás bárok szolgáltatásai; zártkörű

 drinkbár szolgáltatások.

 ( 111 )  237.904

 ( 151 )  2022.05.30.

 ( 210 )  M 21 03030
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 ( 220 )  2021.08.12.

 ( 732 )  Simon Ágnes, Nyírmada (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Zsigmond, Budapest

 ( 541 )  NZO

 ( 511 )   18    Ruházati cikkek állatok részére.

 ( 111 )  237.905

 ( 151 )  2022.05.30.

 ( 210 )  M 21 03161

 ( 220 )  2021.09.02.

 ( 732 )  Amber IP Brands Sárl, Nyon (CH)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Alkoholmentes italok; szénsavas alkoholmentes italok és ásványvizek; alkoholmentes italkészítmények;

 gyümölcsitalok és gyümölcslevek.

 33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével); vodka; égetett szeszes italok; előre megkevert alkoholos italok

(sörök kivételével); koktélok (melyek sört nem tartalmaznak); koktélok, és szénsavas alacsony alkoholtartalmú

 italok; hard seltzerek.

 ( 111 )  237.906

 ( 151 )  2022.05.30.

 ( 210 )  M 21 03169

 ( 220 )  2021.09.03.

 ( 732 )  P.T.B. Pajzs Technológia Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kormos Ágnes, Budapest

 ( 541 )  PAJZS VÉDELEM

 ( 511 )  9    Betörésgátló elektromos szerkezetek; betörésgátló riasztókészülékek.

  12    Lopásgátló riasztók járművekhez, lopásgátló szerkezetek járművekhez.

  45    Biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak védelmére.

 ( 111 )  237.907

 ( 151 )  2022.05.30.

 ( 210 )  M 21 03170

 ( 220 )  2021.09.03.

 ( 732 )  Baranya Megyei Akkreditált Vizsgaközpont, Pécs (HU)

 ( 740 )  S. Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  41    Oktatáshoz kapcsolódó vizsgák és tesztek szervezése; oktatáshoz kapcsolódó vizsgák szervezése; oktatási

vizsgák kidolgozása; oktatási vizsgálati eredmények és adatok elemzése mások számára; oktatási

vizsgalehetőségek biztosítása; oktatási vizsgáztatás; vizsgaszervezés [oktatási]; vizsgáztatással [oktatás]

 kapcsolatos információnyújtás.

 42    Kutatási és fejlesztési szolgáltatások; tudományos kutatás; minőségbiztosítási és hitelesítési szolgáltatások;

 tudományos és műszaki szolgáltatások; oktatási vizsgafeladatok fejlesztése, ellenőrzése és szakértése.

 ( 111 )  237.908

 ( 151 )  2022.05.30.

 ( 210 )  M 21 03177

 ( 220 )  2021.09.03.
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 ( 732 )  "POL-KÁ" Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság, Neszmély (HU)

 ( 740 )  S. Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása; szórakoztatási célú rendezvényszervezés:

vendéglátóipari szolgáltatások (szórakoztatás); klubszolgáltatások [diszkó]; diszkók szolgáltatásai; zenés

 szórakoztató rendezvények szervezése.

 43    Éttermi szolgáltatások; bár- és éttermi szolgáltatások; éttermek [szolgáltatások]; vendéglátás; vendéglátással

kapcsolatos szolgáltatások; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; mobil catering szolgáltatások;

 étel és ital catering.

 ( 111 )  237.909

 ( 151 )  2022.05.30.

 ( 210 )  M 21 03178

 ( 220 )  2021.09.03.

 ( 732 )  Sipos Sales Korlátolt Felelősségű Társaság, Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  S. Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Munkaerő-toborzás: vezetők toborzása; munkaerő-toborzási hirdetés; munkaerő-toborzási szolgáltatás;

szakember toborzási szolgáltatások: munkaerő-toborzási irodák szolgáltatásai; személyiségvizsgálat

munkaerő-toborzási célokra; munkaerő-toborzáshoz kapcsolódó információszolgáltatás; munkaerő-toborzással

kapcsolatos információnyújtás; munkaerő közvetítési és toborzási szolgáltatások; munkaerő-toborzáshoz

kapcsolódó interjú szolgáltatások; munkaerő-toborzási szolgáltatás és munkaközvetítő irodák;

munkaerő-toborzással, fejvadászattal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; munkaerő-toborzáshoz és

elhelyezéshez kapcsolódó segítségnyújtás; emberi erőforrás menedzsment és munkaerő-toborzási szolgáltatások:

vezetők keresése, kiválasztása; vezetők kiválasztásával kapcsolatos tanácsadás, konzultáció; fejvadász

szolgáltatás; karriertervezési szolgáltatások; karriertervezési tanácsadás; karrierrel kapcsolatos kapcsolatépítési

szolgáltatások: munka- és karrier lehetőségekre vonatkozó információs szolgáltatások; humán erőforrásokkal

 kapcsolatos konzultáció; menedzsment tanácsadás: állásközvetítő irodák.

 41    Coaching; coaching [tréning]; személyi coaching [képzés]; oktatási szolgáltatások coaching formájában;

vezetőség és személyzet oktatásával és képzésével kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; karrier tanácsadás

[oktatás]; karrier tanácsadási szolgáltatások (oktatási vagy képzési tanácsadás); karrier tanácsadás és felkészítés

[képzési és oktatási tanácsadás]; karrier információs és tanácsadási szolgáltatások (oktatási és képzési

 tanácsadás): oktatási és képzési szolgáltatások; képzés, tanítás és oktatás biztosítása.

 ( 111 )  237.910

 ( 151 )  2022.05.30.

 ( 210 )  M 21 03906

 ( 220 )  2021.11.19.

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

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  237.911

 ( 151 )  2022.05.30.

 ( 210 )  M 21 03907

 ( 220 )  2021.11.19.

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

 ( 541 )  BLANORIN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  237.912

 ( 151 )  2022.05.30.

 ( 210 )  M 21 03908

 ( 220 )  2021.11.19.

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

 ( 541 )  BODONETTE

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  237.913

 ( 151 )  2022.05.30.

 ( 210 )  M 21 03909

 ( 220 )  2021.11.19.

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

 ( 541 )  BRAGONIT

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  237.914

 ( 151 )  2022.05.30.

 ( 210 )  M 21 03910

 ( 220 )  2021.11.19.

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

 ( 541 )  DEGILORETT

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  237.918

 ( 151 )  2022.05.31.

 ( 210 )  M 21 02541

 ( 220 )  2021.06.24.

 ( 732 )  Sepsi Oliver, Budapest (HU)

 ( 541 )  napielemozsia

 ( 511 ) 9    Elektronikus folyóiratok; hangfelvételek; filmek, mozgófilmek; internetről letölthető digitális zene; MP3

internetes honlapokról letölthető digitális zene; multi-média felvételek; podcastok; rögzített videók; videocastok;

 videofelvételek.

 ( 111 )  237.919

 ( 151 )  2022.05.31.

 ( 210 )  M 21 03349

 ( 220 )  2021.09.21.
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 ( 732 )  Eszt-RBrand Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kőhidi Ákos, Győr

 ( 541 )  Bognár Pince

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 111 )  237.920

 ( 151 )  2022.05.31.

 ( 210 )  M 21 03355

 ( 220 )  2021.09.22.

 ( 732 )  Gyulai Szakképzési Centrum, Gyula (HU)

 ( 740 )  Király György, Budapest

  

( 546 )

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

szervezése és lebonyolítása; kollokviumok szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 tesztek szervezése.

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

A rovat 75 darab közlést tartalmaz. 
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