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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.
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az „IDEA 2022 Szolnok” és az „IDEA 2022 Abony” elnevezésű nemzetközi kiállításokon bemutatásra 
kerülő találmányok, védjegyek, formatervezési és használati minták kiállítási kedvezményéről, illetve 

kiállítási elsőbbségéről 

A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 3. § b) pontja, a védjegyek és a 
földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 53. § (1) bekezdés c) pontja, a formatervezési minták 
oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény 40. § (1) bekezdés c) pontja és a használati minták oltalmáról szóló 
1991. évi XXXVIII. törvény 36. § (1) bekezdése alapján közzéteszem, hogy a 2022. június 10. és 11. között 
Szolnokon megrendezendő „IDEA 2022 Szolnok” és a 2022. szeptember 24. és 25. között Abonyban 
megrendezendő „IDEA 2022 Abony” elnevezésű nemzetközi kiállításokon bemutatásra kerülő találmányokat, 
védjegyeket, formatervezési és használati mintákat az említett jogszabályokban meghatározott kiállítási 
kedvezmény, illetve kiállítási elsőbbség illeti meg. 
 
 
 
 

Pomázi Gyula s. k., 
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke 
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NEMZETKÖZI TÁJÉKOZTATÁS 

 

 
AZ IPARI MINTÁK NEMZETKÖZI LETÉTBE HELYEZÉSÉRŐL SZÓLÓ  

HÁGAI MEGÁLLAPODÁS  
 

Változás az egyéni megjelölési díjak összegében: Japán 
 

1. Összhangban a Hágai Megállapodás 1999. évi szövegéhez és 1960. évi szövegéhez kapcsolódó Közös 
Végrehajtási Szabályzat 28. szabály (2) bekezdés d) pontjával a Szellemi Tulajdon Világszervezetének 
(World Intellectual Property Organization, WIPO) főigazgatója a következő egyéni megjelölési díjakat 
állapította meg, amelyeket a Japánt megjelölő nemzetközi bejelentésekhez, illetve a Japánt megjelölő 
nemzetközi lajstromozásoknak az 1999. évi szöveg szerinti megújításához kapcsolódóan kell megfizetni: 
 

Egyéni megjelölési díj Összeg 
(svájci frankban) 

Nemzetközi bejelentés - minden egyes mintára  603 

Első megújítás  - minden egyes mintára  683 

Második megújítás - minden egyes mintára  683 

Harmadik megújítás - minden egyes mintára  683 

Negyedik megújítás - minden egyes mintára  683 

 
2. A változás 2022. április 1-jén lépett hatályba. 
 
 
 

A VÉDJEGYEK NEMZETKÖZI LAJSTROMOZÁSÁRÓL  
SZÓLÓ MADRIDI JEGYZŐKÖNYV 

 
Változás az egyedi díjak összegében: Törökország 

 
1. Összhangban a Madridi Jegyzőkönyvhöz kapcsolódó Végrehajtási Szabályzat 35. szabály (2) bekezdés   
d) pontjával, a WIPO főigazgatója új egyedi díjakat állapított meg svájci frankban, amelyek akkor 
fizetendőek, ha Törökországot egy nemzetközi bejelentésben vagy a nemzetközi lajstromozást követő 
utólagos megjelölésben megjelölték, illetve, ha egy nemzetközi lajstromozás megújítása tekintetében 
Törökországot megjelölték. 
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2. 2022. március 15-től a Törökország tekintetében fizetendő új egyedi díjak a következők: 
 

Megnevezés Összeg 
(svájci frankban) 

2022. március 
14-ig 

2022. március 
15-től 

Bejelentés vagy 
utólagos 

megjelölés 

- egy áru‐ vagy szolgáltatási osztályra 

 

- minden egyes további osztályra 

59 
 

12 

35 
 
7 

Megújítás - függetlenül az osztályok számától  58 34 

 
 
3. Ezek a díjak akkor fizetendőek, ha 
 
a) Törökországot megjelölték egy olyan nemzetközi bejelentésben, amely a származási hivatalhoz 
2022. március 15-én vagy azt követően beérkezett; vagy 
b) Törökország a tárgya egy olyan utólagos megjelölésnek, amely a jogosult Szerződő Felének 
hivatalához 2022. március 15-én vagy azt követően beérkezett, vagy amelyet közvetlenül a WIPO 
Nemzetközi Irodájánál ezen a napon vagy azt követően nyújtottak be; vagy 
c) Törökországot olyan nemzetközi lajstromozásban jelölték meg, amelyet 2022. március 15-én vagy 
azt követően újítottak meg. 
 
 
 

A Madridi Jegyzőkönyv Végrehajtási Szabályzata 20bis szabály (6) bekezdés  
b) pontja szerinti értesítés: Jamaica 

 
1. A Madridi Jegyzőkönyv Végrehajtási Szabályzata 20bis szabály (6) bekezdés b) pontjának megfelelően a 
jamaicai hivatal arról értesítette a Szellemi Tulajdon Világszervezete (World Intellectual Property 
Organization, WIPO) főigazgatóját, hogy a használati engedélyek nemzetközi lajstromba történő bejegyzése 
Jamaicában nem hatályos. 
 
2. Ennek megfelelően, a Jamaicát megjelölő nemzetközi lajstromozásban szereplő védjegyre vonatkozó 
használati engedélyt, ahhoz, hogy hatályos legyen ezen Szerződő Fél területén, a jamaicai hivatal nemzeti 
lajstromába kell bejegyezni. Az ilyen bejegyzéshez szükséges eljárást közvetlenül a jamaicai hivatalnál és az 
ezen Szerződő Fél jogszabályaiban meghatározott feltételeknek megfelelően kell lefolytatni.   
 
3. A jamaicai hivatal által a fenti szabály szerint megküldött értesítés a Madridi Jegyzőkönyv Jamaica 
tekintetében történő hatálybalépésének napjától hatályos, vagyis 2022. március 27-től. 
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Változás az egyedi díjak összegében: Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság 
 
1. Összhangban a Madridi Jegyzőkönyvhöz kapcsolódó Végrehajtási Szabályzat 35. szabály (2) bekezdés   
d) pontjával, a WIPO főigazgatója új egyedi díjakat állapított meg svájci frankban, amelyek akkor 
fizetendőek, ha a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaságot egy nemzetközi bejelentésben vagy a 
nemzetközi lajstromozást követő utólagos megjelölésben megjelölték, illetve, ha egy nemzetközi 
lajstromozás megújítása tekintetében a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaságot megjelölték. 
 
2. 2022. április 22-től a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság tekintetében fizetendő új egyedi díjak a 
következők: 
 

Megnevezés Összeg 
(svájci frankban) 

2022. április 
21-ig 

2022. április 
22-től 

Bejelentés vagy 
utólagos 

megjelölés 

- egy áru‐ vagy szolgáltatási osztályra 

 

- minden egyes további osztályra 

108 
 

77 

91 
 

65 

Megújítás 
- egy áru‐ vagy szolgáltatási osztályra 

 

- minden egyes további osztályra 

108 
 

77 

91 
 

65 

 
 
3. Ezek a díjak akkor fizetendőek, ha 
 
a) a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaságot megjelölték egy olyan nemzetközi bejelentésben, amely 
a származási hivatalhoz 2022. április 22-én vagy azt követően beérkezett; vagy 
b) a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság a tárgya egy olyan utólagos megjelölésnek, amely a 
jogosult Szerződő Felének hivatalához 2022. április 22-én vagy azt követően beérkezett, vagy amelyet 
közvetlenül a WIPO Nemzetközi Irodájánál ezen a napon vagy azt követően nyújtottak be; vagy 
c) a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaságot olyan nemzetközi lajstromozásban jelölték meg, amelyet 
2022. április 22-én vagy azt követően újítottak meg. 
 
 
 

Változás az egyedi díjak összegében: Fülöp-szigetek 
 
1. Összhangban a Madridi Jegyzőkönyvhöz kapcsolódó Végrehajtási Szabályzat 35. szabály (2) bekezdés d) 
pontjával, a WIPO főigazgatója új egyedi díjakat állapított meg svájci frankban, amelyek akkor fizetendőek, 
ha a Fülöp-szigeteket egy nemzetközi bejelentésben vagy a nemzetközi lajstromozást követő utólagos 
megjelölésben megjelölték, illetve, ha egy nemzetközi lajstromozás megújítása tekintetében a 
Fülöp-szigeteket megjelölték. 
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2. 2022. május 26-tól a Fülöp-szigetek tekintetében fizetendő új egyedi díjak a következők: 
 

Megnevezés Összeg 
(svájci frankban) 

2022. május 
25-ig 

2022. május 
26-től 

Bejelentés vagy 
utólagos 

megjelölés 

- minden egyes áru‐ vagy szolgáltatási 

osztályra 

 
116 

 
101 

Megújítás 
- minden egyes áru‐ vagy szolgáltatási 

osztályra 

 
178 

 
156 

 
 
3. Ezek a díjak akkor fizetendőek, ha 
 
a) a Fülöp-szigeteket megjelölték egy olyan nemzetközi bejelentésben, amely a származási hivatalhoz 
2022. május 26-án vagy azt követően beérkezett; vagy 
b) a Fülöp-szigetek a tárgya egy olyan utólagos megjelölésnek, amely a jogosult Szerződő Felének 
hivatalához 2022. május 26-án vagy azt követően beérkezett, vagy amelyet közvetlenül a WIPO Nemzetközi 
Irodájánál ezen a napon vagy azt követően nyújtottak be; vagy 
c) a Fülöp-szigeteket olyan nemzetközi lajstromozásban jelölték meg, amelyet 2022. május 26-án vagy 
azt követően újítottak meg. 
 
 
 

A VÉDJEGYEK NEMZETKÖZI LAJSTROMOZÁSÁRÓL SZÓLÓ MADRIDI 
MEGÁLLAPODÁSHOZ KAPCSOLÓDÓ JEGYZŐKÖNYV 

 
Értesítés a Namíbiai Köztársaság részéről: 

A védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodáshoz 
kapcsolódó Jegyzőkönyv 14. cikk (5) bekezdése szerinti nyilatkozat visszavonása 

 
Hivatkozással a Namíbiai Köztársaság Kormánya által 2004. március 31-én a védjegyek nemzetközi 
lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodáshoz kapcsolódó, 1989. június 27-én elfogadott, 2006. október 
3-án és 2007. november 12-én módosított Jegyzőkönyv vonatkozásában letétbe helyezett csatlakozási 
okmányra és az abban szereplő nyilatkozatra, amely szerint „Összhangban a Madridi Jegyzőkönyv 14. cikk 
(5) bekezdésével, a jelen Jegyzőkönyv szerinti olyan nemzetközi lajstromozásból származó oltalom, amelyet 
azelőtt végeztek, hogy az említett Jegyzőkönyv a Namíbiai Köztársaság vonatkozásában hatályba lépett 
volna, nem terjeszthető ki rá.”, a Namíbiai Köztársaság kormánya a Szellemi Tulajdon Világszervezete 
(World Intellectual Property Organization, WIPO) főigazgatójánál 2022. február 16-án az említett 
nyilatkozatot visszavonó értesítést helyezett letétbe. 
 



Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 12. szám, 2022. 06.28. 

Nemzetközi tájékoztatás 
 

58 
 

A Chilei Köztársaság csatlakozása 
 
A Chilei Köztársaság Kormánya a Szellemi Tulajdon Világszervezete (World Intellectual Property 
Organization, WIPO) főigazgatójánál 2022. április 4-én letétbe helyezte csatlakozási okmányát a védjegyek 
nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodáshoz kapcsolódó, 1989. június 27-én elfogadott, 
2006. október 3-án és 2007. november 12-én módosított Jegyzőkönyv vonatkozásában. Az okmány a 
következő nyilatkozatokat tartalmazza: 
 
- összhangban a Madridi Jegyzőkönyv (1989) 5. cikk (2) bekezdés b) pontjával a Madridi 
Jegyzőkönyv szerinti nemzetközi lajstromozás elutasításáról szóló értesítés határideje 18 hónap, illetve a 
Jegyzőkönyv 5. cikk (2) bekezdés c) pontjának megfelelően, ha az oltalom elutasítása az oltalom 
engedélyezése elleni felszólaláson alapulhat, az ilyen elutasítás a 18 hónapos határidő letelte után közölhető 
a Nemzetközi Irodával; és 
 
- összhangban a Madridi Jegyzőkönyv (1989) 8. cikk (7) bekezdés a) pontjával, a Chilei Köztársaság 
kormánya minden nemzetközi lajstromozás tekintetében, amelyben a Jegyzőkönyv 3ter cikke szerint 
megemlítik, valamint egy ilyen nemzetközi lajstromozás megújítása tekintetében a pótdíjakból és 
díjkiegészítésekből származó jövedelemrész helyett egyedi díjat kíván kapni. 
 
A Madridi Jegyzőkönyv a Chilei Köztársaság tekintetében 2022. július 4-én lép hatályba. 
 
 
 

A Zöld-foki Köztársaság csatlakozása 
 
A Zöld-foki Köztársaság Kormánya a Szellemi Tulajdon Világszervezete (World Intellectual Property 
Organization, WIPO) főigazgatójánál 2022. április 6-án letétbe helyezte csatlakozási okmányát a védjegyek 
nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodáshoz kapcsolódó, 1989. június 27-én elfogadott, 
2006. október 3-án és 2007. november 12-én módosított Jegyzőkönyv vonatkozásában.  
 
A Madridi Jegyzőkönyv a Zöld-foki Köztársaság tekintetében 2022. július 6-án lép hatályba. 
 
 
 

A VAKOK, LÁTÁSKÁROSULTAK ÉS NYOMTATOTT SZÖVEGET EGYÉB OKBÓL 
HASZNÁLNI KÉPTELEN SZEMÉLYEK MEGJELENT MŰVEKHEZ VALÓ 

HOZZÁFÉRÉSÉNEK MEGKÖNNYÍTÉSÉRŐL SZÓLÓ MARRAKESH-I SZERZŐDÉS 
 

Az Üzbég Köztársaság csatlakozása 
 
Az Üzbég Köztársaság Kormánya a Szellemi Tulajdon Világszervezete (World Intellectual Property 
Organization, WIPO) főigazgatójánál 2022. március 7-én letétbe helyezte csatlakozási okiratát a 2013. 
június 27-én Marrakesh-ben elfogadott, a vakok, látáskárosultak és nyomtatott szöveget egyéb okból 
használni képtelen személyek megjelent művekhez való hozzáférésének megkönnyítéséről szóló 
Marrakesh-i Szerződés vonatkozásában. 
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A fenti Szerződés az Üzbég Köztársaság tekintetében 2022. június 7-én lépett hatályba. 
 
 

 
Montenegró csatlakozása 

 
Montenegró Kormánya a Szellemi Tulajdon Világszervezete (World Intellectual Property Organization, 
WIPO) főigazgatójánál 2022. március 8-án letétbe helyezte csatlakozási okiratát a 2013. június 27-én 
Marrakesh-ben elfogadott, a vakok, látáskárosultak és nyomtatott szöveget egyéb okból használni képtelen 
személyek megjelent művekhez való hozzáférésének megkönnyítéséről szóló Marrakesh-i Szerződés 
vonatkozásában. 
 
A fenti Szerződés Montenegró tekintetében 2022. június 8-án lépett hatályba. 
 
 

 
Malajzia csatlakozása 

 
Malajzia Kormánya a Szellemi Tulajdon Világszervezete (World Intellectual Property Organization, WIPO) 
főigazgatójánál 2022. március 31-én letétbe helyezte csatlakozási okiratát a 2013. június 27-én 
Marrakesh-ben elfogadott, a vakok, látáskárosultak és nyomtatott szöveget egyéb okból használni képtelen 
személyek megjelent művekhez való hozzáférésének megkönnyítéséről szóló Marrakesh-i Szerződés 
vonatkozásában. 
 
A fenti Szerződés Malajzia tekintetében 2022. június 30-án lép hatályba. 
 
 
 

AZ AUDIOVIZUÁLIS ELŐADÁSOKRÓL SZÓLÓ PEKINGI SZERZŐDÉS 
 

A Panamai Köztársaság csatlakozása 
 

A Panamai Köztársaság Kormánya a Szellemi Tulajdon Világszervezete (World Intellectual Property 
Organization, WIPO) főigazgatójánál 2022. március 23-án letétbe helyezte csatlakozási okmányát a 
Pekingben 2012. június 24-én aláírt, az audiovizuális előadásokról szóló Pekingi Szerződés vonatkozásában. 
 
A Pekingi Szerződés a Panamai Köztársaság tekintetében 2022. június 23-án lépett hatályba.  
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A WIPO ELŐADÁSOKRÓL ÉS A HANGFELVÉTELEKRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉSE 
 

A Vietnámi Szocialista Köztársaság csatlakozása 
 
A Vietnámi Szocialista Köztársaság Kormánya 2022. április 1-jén a Szellemi Tulajdon Világszervezete 
(World Intellectual Property Organization, WIPO) főigazgatójánál letétbe helyezte csatlakozási okmányát a 
WIPO 1996. december 20-án, Genfben aláírt, Előadásokról és a Hangfelvételekről szóló Szerződése 
vonatkozásában.  
 

- A Szerződés 15. cikk (3) bekezdésének megfelelően, a Vietnámi Szocialista Köztársaság kijelenti, 
hogy a 15. cikk (1) bekezdését a vietnámi szellemi tulajdonról szóló törvény és annak végrehajtási 
dokumentumai által meghatározott bizonyos esetekben alkalmazza. 

 
A Szerződés a Vietnámi Szocialista Köztársaság tekintetében 2022. július 1-jén lép hatályba. 
 
 
 

A MIKROORGANIZMUSOK SZABADALMI ELJÁRÁS CÉLJÁBÓL TÖRTÉNŐ LETÉTBE 
HELYEZÉSE NEMZETKÖZI ELISMERÉSÉRŐL SZÓLÓ  

BUDAPESTI SZERZŐDÉS 
 

Malajzia csatlakozása 

 
Malajzia Kormánya 2022. március 31-én letétbe helyezte csatlakozási okiratát a mikroorganizmusok 
szabadalmi eljárás céljából történő letétbe helyezése nemzetközi elismeréséről szóló, 1977. április 28-án 
Budapesten aláírt és 1980. szeptember 26-án módosított Budapesti Szerződés vonatkozásában.  

 
A Budapesti Szerződés Malajzia tekintetében 2022. június 30-án lép hatályba. 
 
 
 

SZABADALMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZERZŐDÉS 
(Patent Cooperation Treaty, PCT) 

 
A Zöld-foki Köztársaság csatlakozása 

 

A Zöld-foki Köztársaság Kormánya 2022. április 6-án a Szellemi Tulajdon Világszervezete (World 
Intellectual Property Organization, WIPO) főigazgatójánál letétbe helyezte csatlakozási okiratát az 1970. 
június 19-én Washingtonban aláírt, és 1979. szeptember 28-án, 1984. február 3-án és 2001. október 3-án 
módosított Szabadalmi Együttműködési Szerződés vonatkozásában. 

 
A Szerződés a Zöld-foki Köztársaság tekintetében 2022. július 6-án lép hatályba. 
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A LISSZABONI MEGÁLLAPODÁS EREDETMEGJELÖLÉSEKRŐL ÉS FÖLDRAJZI 
JELZÉSEKRŐL SZÓLÓ GENFI SZÖVEGE 

 
A Zöld-foki Köztársaság csatlakozása 

 
A Zöld-foki Köztársaság Kormánya a Szellemi Tulajdon Világszervezete (World Intellectual Property 
Organization, WIPO) főigazgatójánál 2022. április 6-án letétbe helyezte csatlakozási okmányát a Lisszaboni 
Megállapodás eredetmegjelölésekről és földrajzi jelzésekről szóló, 2015. május 20-án Genfben elfogadott 
szövege (a Lisszaboni Megállapodás genfi szövege) vonatkozásában. Az említett okmány a következő 
nyilatkozatot tartalmazza: 
 

- Összhangban a Lisszaboni Megállapodás genfi szövegének 28. cikk (1) bekezdés (ii) pontjával, a 
Zöld-foki Köztársaság kormánya kijelenti, hogy jogszabályai megfelelnek a Párizsi Egyezmény 
eredetmegjelölésekről, földrajzi árujelzőkről és védjegyekről szóló rendelkezéseinek; 

- Összhangban a Lisszaboni Megállapodás genfi szövegének 7. cikk (4) bekezdésével, a Zöld-foki 
Köztársaság kormánya kijelenti, hogy egyedi díjat kíván kapni az egyes nemzetközi lajstromozások 
érdemi vizsgálata költségeinek fedezésére és; 

- Összhangban a Lisszaboni Megállapodás genfi szövegének 29. cikk (4) bekezdésével, a Zöld-foki 
Köztársaság kormánya kijelenti, hogy a Lisszaboni Megállapodás genfi szövegének 15. cikk (1) 
bekezdése szerinti határidőt és a Lisszaboni Megállapodás genfi szövegének 17. cikke szerinti 
időszakot egy évvel kiterjeszti, a Közös Végrehajtási Szabályzatban rögzített eljárásoknak 
megfelelően.  
 

A Lisszaboni Megállapodás genfi szövege a Zöld-foki Köztársaság tekintetében 2022. július 6-án lép 
hatályba. 
 

 
A Cseh Köztársaság csatlakozása 

 
A Cseh Köztársaság Kormánya a Szellemi Tulajdon Világszervezete (World Intellectual Property 
Organization, WIPO) főigazgatójánál 2022. június 2-án letétbe helyezte csatlakozási okmányát a Lisszaboni 
Megállapodás eredetmegjelölésekről és földrajzi jelzésekről szóló, 2015. május 20-án Genfben elfogadott 
szövege (a Lisszaboni Megállapodás genfi szövege) vonatkozásában.  

 
A Lisszaboni Megállapodás genfi szövege a Cseh Köztársaság tekintetében 2022. szeptember 2-án lép 
hatályba. 
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AZ IPARI TULAJDON OLTALMÁRA LÉTESÜLT PÁRIZSI UNIÓS EGYEZMÉNY 
 

A Zöld-foki Köztársaság csatlakozása 
 
A Zöld-foki Köztársaság Kormánya 2022. április 6-án a Szellemi Tulajdon Világszervezete (World 
Intellectual Property Organization, WIPO) főigazgatójánál letétbe helyezte csatlakozási okmányát az ipari 
tulajdon oltalmára létesült, 1883. március 20-án aláírt, 1967. július 14-én Stockholmban felülvizsgált és 
1979. szeptember 28-án módosított Párizsi Uniós Egyezmény vonatkozásában. 
 
A Párizsi Uniós Egyezmény a Zöld-foki Köztársaság tekintetében 2022. július 6-án lép hatályba. Ezen a 
napon a Zöld-foki Köztársaság a Párizsi Egyezmény által létrehozott, az ipari tulajdon oltalmára létesült 
nemzetközi unió (Párizsi Unió) tagjává válik. 



SZABADALMI KÖZLEMÉNYEK

Szabadalmi bejelentések közzététele

A. SZEKCIÓ - KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK

 ( 51 ) A01G 13/08 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 20 00408

 ( 22 )   2020.12.03.  

 ( 71 )   Faragó Endre, 6000 Kecskemét, Ballószög tanya 296/d. (HU)  

 ( 72 )   Faragó Endre, 6000 Kecskemét, Ballószög tanya 296/d. (HU)  

 ( 54 )  Fagyvédelmi gép, főleg szabadföldi kertészeti ültetvények fagykárának kiküszöbölésére

 ( 74 )   dr. Markó József, 1014 Budapest, Móra Ferenc u. 1. (HU)  

 ( 57 )
A találmány fagyvédelmi gép, főleg szabadföldi kertészeti ültetvények fagykárának kiküszöbölésére. Ennek

mobil alváza van, amelyen légáram-vezető ház van elrendezve, amely levegőbeömléssel, levegőkiömléssel és

ventilátorral van ellátva. A javaslat lényege, hogy a ház (4) hengeres kivitelű és az alvázon (2) függőlegesen van

elrendezve, valamint a ház (4) levegőbeömlése (5) a talajfelszíntől (14) legalább 3,4 méterre helyezkedik el.

Továbbá, a ventilátor axiál-ventilátorként (7) van kialakítva. Az alvázon (2) az axiál-ventilátor (7)

levegőkiömlésétől axiális távközre (12) a kezelő légáramot radiálisán szétteríteni képes, kúpos terelőpajzs (13)

van elrendezve.

  

 ( 51 ) A61B 17/32 (2006.01)

A61B 17/3207 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 20 00399

 ( 22 )   2020.11.30.  

 ( 71 )   MedRes Kft., 6000 Kecskemét, Öntöző utca 8. (HU)  

 ( 72 )   Leskó Balázs, 1118 Budapest, Beregszász utca 99B. (HU)  

  Horváth Kornél, 2040 Budaörs, Avar utca 20. (HU)  

 ( 54 )  Mechanikusan működtetett lágyszöveti vágófej

 ( 74 )   DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16. (HU)  
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 ( 57 ) A mechanikusan működtetett lágyszöveti vágófejnek (12) üreges, hengeres, rögzített helyzetű külső tagja (16) és

a külső tagban (16) forgathatóan elrendezett, üreges hengeres belső tagja (18) van, amely belső tag (18)

mechanikai összeköttetésben áll egy, a vágófejen (12) kívül elrendezett motorral. A külső tagnak (16) és a belső

tagnak (18) két-két vágóéle (161, 181) van. A külső tag (16) vágóéle fűrészfogszerűen van kiképezve úgy, hogy a

vágóélek (161) fogai közötti mélyedések legalsó pontjai a vágófej (12) hossztengelyével y szöget bezáró egyenes

mentén fekszenek, ahol előnyösen y = 5°-10°.

  

 ( 51 ) A61K 35/413 (2006.01)

A61K 9/08 (2006.01)

A61K 9/20 (2006.01)

A61K 36/185 (2006.01)

A61K 36/534 (2006.01)

A61K 36/8962 (2006.01)

A61P 31/04 (2006.01)

A61P 31/12 (2006.01)

A61P 31/16 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 20 00425

 ( 22 )   2020.12.11.  

 ( 71 )   Dr. Várhalmi Antal Miklós, 1073 Budapest, Kertész u. 27. I. em. 7/B. (HU)  

 ( 72 )   Dr. Várhalmi Antal Miklós, 1073 Budapest, Kertész u. 27. I. em. 7/B. (HU)  

 ( 54 ) Gyógyászati készítmények és alkalmazások/eljárások egyes lipid/lipoid/lipoprotein (peplon) borítású

makro baktérium- (gramm-negatív) és vírustörzsek (pl.herpesz-, influenza- és koronavírusok) okozta

megbetegedések megelőzésére, közvetlen (emésztőrendszer/enterohepatikus körfolyamat útján) és

közvetett (keringési és immunrendszerek) kezelésében történő alkalmazására, a szervezet élettani

 folyamatainak bevonásával valamint az epehiányos állapotok és emésztésiepeproblémák rendezésével

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

 ( 57 )
Gyógyászati készítmények és alkalmazások egyes lipid/lipoid/lipoprotein (peplon) borítású Gram-negatív

baktériumtörzsek (pl. nozokómiális fertőzések) és makrovírustörzsek (pl. herpesz-, influenza- és koronavírusok,

valamint ebolavírus, HÍV, rotavírus, hepatitis B,C,D vírus okozta megbetegedések megelőzésében, közvetlen

(emésztőrendszer/enterohepatikus körfolyamat útján) és közvetett (keringési és immunrendszerek) kezelésében

történő alkalmazására, a szervezet élettani folyamatainak bevonásával, valamint az epehiányos állapotok és

emésztési-epeproblémák rendezésével.

  

 ( 51 ) A61L 9/16 (2006.01)

F16L 59/06 (2006.01)

F16L 59/07 (2006.01)

F24H 9/02 (2006.01)

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 12. szám, 2022.06.28.

Szabadalmi bejelentések közzététele

P127



F28D 9/04 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 21 00218

 ( 22 )   2021.06.08.  

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

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

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

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

 ( 54 )  Vírusirtó légcserélő készülék

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

 ( 57 )
A találmány szerinti vírusirtó légcserélő készülék, tartalmaz egy készülékházat (1), amelynek elején található egy

légbevezető egység (5), benne egy ventilátor (3) helyezkedik el, amely biztosítja a levegő áramlását a

készülékben, amelyet egy védőrács véd (11) a mechanikai sérülésektől. A beáramló levegő irányát nyíllal

jelöltük. A légbevezető egységen (5) helyezkedik el egy vezérlő elektronika (10), amelybe elektromos vezetékek

(4) csatlakoznak. A készülékházban (1) elhelyezkedő spirállemezes hőcserélőt, mindkét oldalról egy-egy záró

fedél (20) zárja le, amelyekhez hőszigetelt oldalburkolat (15) kapcsolódik, amelyeket egy záró sapka (16) rögzíti

a rögzítő csavarok (17) segítségével. A készülékháznak (1) másik végén helyezkedik el egy légkivezető egység

(6), amely egy pollenszűrőt (24) tartalmazza és egy védőrács (11) rögzíti, és egyben védi a mechanikai sérüléstől.

A kiáramló levegő irányát nyíllal jelöltük. A készülékházon (1) található egy hordozó fül (12) és a talpak (13),

amelyek a készülék stabilitását biztosítja működés közben. A + - jellel jelölt elektromos vezeték (4) gondoskodik

a készülék áramellátásról. A másik elektromos vezeték (4) egy központi elektromos fűtőegység (7) áramellátását

biztosítja, amelynek a levegő megfelelő hőkezelése a feladata. 

A spirállemezes hőcserélőnek a légbevezető egységtől (5) az elektromos fűtőegységhez (7) vezető csatornája,

valamint az elektromos fűtőegységtől (7) a légkivezető egységhez (6) vezető, ellenáramú csatornája van, amely

csatornák spirálisan egymás mellett haladnak.

  

B. SZEKCIÓ - IPARI MŰVELETEK ÁLTALÁBAN ÉS SZÁLLÍTÁS

 ( 51 ) B60B 3/10 (2006.01)

B62D 35/00 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 20 00436
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 ( 22 )   2020.12.18.  

 ( 71 )   Komjáthy Miklós, 1112 Budapest, Lanka utca 10. (HU)  

 ( 72 )   Komjáthy Miklós, 1112 Budapest, Lanka utca 10. (HU)  

 ( 54 )  Rendszer és felni járművek légellenállásának csökkentésére

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

 ( 57 )
A találmány szerinti rendszert az jellemzi, hogy légáramlást keltő elem(ekk)el és örvénygenerátorral (11) ellátott

felnit (12), valamint a gumiabronccsal (22) ellátott felnit (12) befogadó kerékházat (13) foglal magába és a

kerékház kivezető nyílással (14) van ellátva. Adott esetben a kerékház (13) nyílásához (14) csatlakozó

légkivezető csatornája (15), a légkivezető csatornához (15) csatlakozó, a gépjármű hátsó részén elhelyezett,

kiömlőnyílással (18a) ellátott kiömlőcsatornája (18), valamint a légkivezető csatornában (15) a kiömlő csatorna

(18) előtt elrendezett nyomásszabályzó egysége (16) és csepegtető víztelenítő egysége (17) is van. A találmány

szerinti felni jellemzője, hogy légáramlást keltő felületekkel (10, 101) van ellátva, amelyeknek a forgásirány

szerinti elülső éle egy belépő él (9), amely a felni (12) külső részeinek − külső záróperem (1), külső behajló

peremterület (2), külső peremterület (3), középső terület (4) − valamelyikéhez csatlakozik és onnan ívelt vagy

egyenes vonalvezetéssel halad tovább a felni (12) belső részei − belső peremterület, belső behajló peremterület

(6), belső záróperem (7) − felé és azokhoz fixen van csatlakoztatva.

 

  

 ( 51 ) B64C 17/10 (2006.01)

B64D 37/04 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 20 00442

 ( 22 )   2020.12.21.  

 ( 71 )   Steel Riders Kft., 3351 Verpelét, Kossuth Lajos út 64. (HU)  

 ( 72 )   Farkas Gábor, 3351 Verpelét, Kapás utca 35. (HU)  

 ( 54 ) Üzemanyag-tároló rendszer légi jármű súlypontkompenzálására, valamint légi jármű, amely ilyen

 üzemanyag-tároló rendszert tartalmaz

 ( 74 )   Dwornik Marek, 1139 Budapest, Üteg u. 11/a (HU)  

 ( 57 )
A találmány tárgya üzemanyag-tároló rendszer (10) légi jármű (100) súlypontkompenzálására, amely legalább

egy üzemanyagtartályt (12a), valamint az üzemanyagtartálynak (12a) a légi járműhöz (100) történő rögzítését

biztosító rögzítő elemet (20a) tartalmaz, melynek lényege, hogy a rögzítő elem (20a) az üzemanyagtartálynak

(12a) kényszerpálya (K1) menti elmozdítását és a kényszerpálya (K1) menti oldható rögzítését lehetővé tevő

módon van kialakítva. A találmány tárgya még légi jármű (100), amely a találmány szerinti üzemanyag-tároló

rendszert (10) tartalmaz.
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C. SZEKCIÓ - VEGYÉSZET ÉS KOHÁSZAT

 ( 51 ) C02F 1/00 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 20 00428

 ( 22 )   2020.12.14.  

 ( 71 )   Pálfy Tamás Gábor, 8230 Balatonfüred, Bajcsy-Zs. u. 20 (HU)  

 ( 72 )   Pálfy Tamás Gábor, 8230 Balatonfüred, Bajcsy-Zs. u. 20 (HU)  

 ( 54 )  Moduláris és nemmoduláris remediációs oszlopok szennyezett vizek tisztítására

 ( 57 )
A találmány tárgya berendezés nitrát, foszfát és mikroszennyezők eltávolítására szennyezett vizekből. A

berendezés moduláris megvalósítási módja tartalmaz egy csúszórudat (2) amire remediációs modulok (3)

csúsztathatók, és természetes vagy épített vizes élőhelyekbe telepíthető. A nemmoduláris változat egy talaj alapú

medencével épül. 

A berendezés előnye, hogy lehetővé teszi új ömlesztett anyagok szélesebb körű alkalmazását szennyezett vizek

megtisztítására ökotechnológiákon keresztül, valamint ezek gyakori cseréjét a vizes élőhelyek károsítása és a

vízszint szabályozása nélkül. A gyakori csere a gyakori visszanyerést és további felhasználhatóságot is jelenti,

ami a körkörös gazdaság fontos alapelve. A berendezés lehetőséget ad az eltávolítási hatásfok növelésére, és

magasabb vízmélység melletti üzemelésre is. A berendezés fő hasznosítása a nitrátban gazdag és szerves szénben

szegény vizek kezelése, különösen a szennyvíztisztító telepek elfolyóvizeinek utótisztítása, mezőgazdasági

termelés során keletkező szennyvizek tisztítására, valamint csapadékvízzel kevert szennyvizek többlet

nitrogénjének eltávolítására.
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 ( 51 ) C04B 14/04 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 20 00443

 ( 22 )   2020.12.22.  

 ( 71 )   UVATERV Út, Vasúttervező Zrt., 1117 Budapest, Dombovári út 17-19. (HU)  

 ( 72 )   Novoszáth Tamás, 2089 Telki, Gyöngyvirág u. 28. (HU)  

  Kopecskó Katalin, 1112 Budapest, Rózsabarack u. 8. (HU)  

 ( 54 )  Eljárás tartós, nagy szilárdságú könnyűbeton előállítására

 ( 74 )   Szilágyi Ildikó, 1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 20. Fsz. 3/A. (HU)  

 ( 57 )
A találmány tárgya eljárás tartós, nagy szilárdságú könnyűbeton előállítására, amely eljárás során a 4 m%, vagy

annál kisebb víztartalmú könnyűbeton adalékanyagnak, nátrium- vagy kálium-szilikát és víz keverékével történő

előkezelését, majd az adalékanyag szemcsék külső felületének cementpéppel történő lezárását követően, a kezelt

könnyűbeton adalékanyag alkalmazásával előállított könnyűbeton építőelem külső felületét utókezeljük nátrium-

vagy kálium-szilikát és festék keverékével, ezáltal elérve olyan tulajdonságokat, amelyek növelik a tartósságot és

az élettartamot. 

A találmány tehát eljárás tartós, nagy szilárdságú könnyűbeton előállítására, amely eljárás során az adalékanyag

hidrofóbizálásra kerül. Jellemzője, hogy első lépésként a legfeljebb 4 m% víztartalmú könnyűbeton adalékanyag

szemcséinek előkezelése oly módon történik, hogy a könnyűbeton adalékanyag nátrium- vagy kálium-szilikát és

víz keverékébe mártva hidrofóbizálásra kerül, második lépésként a hidrofóbizált könnyűbeton adalékanyag

szemcséi cementbevonattal kerül bevonásra, oly módon, hogy az előkezelt és még nedves könnyűbeton

adalékanyag halmaz cement hozzáadásával addig kerül keverésre, amíg megszűnik az adalékanyag szemcséinek

egymáshoz tapadása, harmadik lépésként a hidrofóbizált és cementbevonattal ellátott könnyűbeton adalékanyag a

betonozásnál szokásos módon összekeverésre kerül a cementtel és a vízzel, majd ezt követően a frissbeton

betöltésre kerül az előkészített, vasalással ellátott könnyűbeton szerkezet zsaluzatába, negyedik lépésként, a

vasalással ellátott könnyűbeton szerkezet védőbevonattal kerül ellátásra oly módon, hogy a nátrium- vagy

kálium-szilikátból és festékből készített elegyből álló védőbevonat leghamarabb a könnyűbeton szerkezet

utószilárdulási ciklusának abban a szakaszában kerül felhordásra, amikor a könnyűbeton szerkezet számított,

vagy mért nedvességtartalma (w) eléri a 4 m%-ot, azaz w ≤ 4 m%.

  

 ( 51 ) C05F 3/00 (2006.01)

B09B 3/00 (2006.01)

C02F 11/00 (2006.01)

C05F 1/00 (2006.01)

C05G 3/00 (2006.01)

 ( 13 )  A1
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 ( 21 )  P 20 00445

 ( 22 )   2020.12.22.  

 ( 71 )   Profikomp Környezettechnika Zrt. 42%, 2100 Gödöllő, Kühne Ede utca 7. (HU)  

  Béke Agrár Kft. 42%, 5900 Orosháza, Külterület 0655/21. hrsz. (HU)  

  Szent István Egyetem 16%, 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1. (HU)  

 ( 72 )   dr. Aleksza László, 2100 Gödöllő, Perczel Mór utca 107. (HU)  

 ( 54 )  Integrált mezőgazdasági biológiai hulladékkezelő eljárás

 ( 57 )
A mezőgazdaságban keletkező szerves hulladékokat a legtöbb esetben csak alacsony hatékonysággal lehet

hasznosítani, és a bennük rejlő nagy energia- és tápanyagtartalom legtöbbször csak kis részben nyerhető ki. A

találmány tárgya egy hígtrágya és mezőgazdasági melléktermék kezelési eljárás létrehozását célozza, amely

három biológiai kezelési eljárás együttes alkalmazásából, illetve az ezt elősegítő anyag-előkészítési eljárásokból

épül fel. Az eljárás első lépése során a mezőgazdasági területekről összegyűjtött magas széntartalmú, száraz

szalmát és szármaradványokat aprítva és a megfelelő adalékanyagokkal összekeverve egy ún. bioszárítási töltetet

alakítunk ki. A töltetre aztán nitrogénben gazdag hígtrágyát és/vagy biogáz gyártásból visszamaradó fermentációs

maradékot öntözünk, majd a kapott szubsztrátot szemipermiábilis membránnal letakarva levegőztetve elindítjuk

az aerob kezelést. A kezelés során a hígtrágya és a fermentlé a biológiai bomlás során keletkező hő révén elveszti

a víztartalmának jelentős részét, míg a töltet nehezen bontható szénláncaiban intenzíven elindul a szerves anyag

feltáródása, az ún. hidrolízis. Az így előkezelt töltetet tovább adagolva száraz fermentációs anaerob kezelésre egy

olyan alapanyagot nyerünk a biogáz gyártáshoz, amely kiemelkedően magas biometán potenciállal rendelkezik

ugyanakkor többnyire átesett a biogáz gyártás szűk keresztmetszetét képező hidrolízis lépésén. A

mikroorganizmusok tehát könnyen hozzáférnek a szárakban felhalmozott nehezen bontható gyűrűs polimerekbe

rendezett szénkészletekhez, melyek már egyszerűbb cukrokká és szénhidrogénekké alakultak. A biogáz

gyártásból nyert biometánt energetikailag tudjuk hasznosítani, a fermentlevet vissza tudjuk juttatni a fent leírt

technológiai láncba, míg a szilárd maradékanyagot aerob kezeléssel komposzttá tudjuk alakítani, amelyet

talajjavítóként értékesíthetünk. Ez az integrált eljárás egyszerre jelent hulladékmentes megoldást a hígtrágyák és

fermentlevek víztelenítésére, a biogáz gyártás hatásfokának növelésére és a minőségi komposzttermékek

előállítására.

  

 ( 51 ) C05F 3/00 (2006.01)

C02F 11/00 (2006.01)

C05F 1/00 (2006.01)

C05G 3/00 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 20 00444

 ( 22 )   2020.12.22.  

 ( 71 )   Profikomp Környezettechnika Zrt., 2100 Gödöllő, Kühne Ede utca 7. (HU)  

  Béke Agrár Kft., 5900 Orosháza, Külterület 0655/21. hrsz. (HU)  

 ( 72 )   dr. Aleksza László, 2100 Gödöllő, Perczel Mór utca 107. (HU)  

 ( 54 )  Töltetanyag bioszárítási technológiához

 ( 57 )
A tarlóégetés elleni egyre erélyesebb jogszabályi fellépésnek köszönhetően jelentős mennyiségű melléktermék

marad vissza, amelynek lebomlása nem garantált, hogy végbemegy a következő növényi kultúratervezett

vetéséig, így el kell távolítani a területről. Az összegyűjtött növényi részek aprítása, tépése révén nagyobb

felületarány és a jobb vízfelvevő képesség érhető el, amelynek kulcsfontossága lesz a bioszárítás során. Ezt

növelhetjük a jó szerkezettel, amelyet az aprított részek keverésével érhetünk el. A gyakorlati tapasztalataink és

eddigi elvégzett előzetes vizsgálatok alapján amennyiben az alkalmazott komposztálási rendszer a bioszárítás

szempontjait figyelembe véve átalakításra kerül, illetve meghatározott peremfeltételeknek megfelelő töltetet

alkalmazunk akkor az elpárologtatható víz mennyisége nagyságrendekkel növelhető. A találmány tárgya egy

speciálisan előkészített mezőgazdasági hulladékanyagokból álló szubsztrát keverék (töltet), amely képes nagy

mennyiségű folyadékot elnyelni és egyazon időben mikrobiológiai bontás szempontjából optimális feltételeket

biztosít az aerob mikroorganizmusok intenzív hőtermeléséhez. A szabadalommal védeni kívánt töltet elsősorban

nagy szárazanyag-tartalmú mezőgazdasági melléktermékekből, főleg szármaradványokból áll. Ezt egészíti ki a
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biológiailag bontható polimerből 3D nyomtatási technológiával készített strukturált anyag, hogy a bioszárításhoz

optimális szerkezetet kapjunk. Ezen felül a töltetbe kísérletekkel meghatározott arányban jó vízkötő képességű

ásványi adalékanyagokat is keverünk.

  

 ( 51 ) C05F 11/08 (2006.01)

C12N 1/00 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 20 00409

 ( 22 )   2020.12.02.  

 ( 71 )   BioFil Mikrobiológiai, Géntechnológiai és Biokémiai Kft., 1139 Budapest, Váci út 87. (HU)  

 ( 72 )   Dr. Kutasi József 30%, 2132 Göd, Margit u. 16. (HU)  

  Lazanyi-Kovács Rita 25%, 1044 Budapest, Béla utca 1/a (HU)  

  dr. Kárpáti Éva 20%, 2100 Gödöllő, Kazinczy krt. 28. 2. em. 6. (HU)  

  Imre Csilla 5%, 1061 Budapest, Liszt F. tér 4. (HU)  

  Szkladányi Sándor 15%, 1139 Budapest, Váci út 87. (HU)  

  Máté Rózsa 5%, 5310 Kisújszállás, Dózsa György út 33. (HU)  

 ( 54 )  Talajszerkezet javító talajoltóanyag

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

 ( 57 )
A találmány tárgya talajszerkezet-javító adalék, az azt tartalmazó talajoltóanyag, és eljárás talajszerkezet

javítására. Közelebbről a találmány szerinti adalék szacharózt, invertcukrot, raffinózt, glükózt, valamint betaint,

aminosavakat és B vitaminokat tartalmazó keverék. Az adalék előnyösen oldat. A talajszerkezet-javítása a

talajoltóanyagba keverve érhető el, amely képes kvarchomok szemcsék aggregációjára. A talajoltóanyag qourum

érzékelésre képes törzseket tartalmaz.

  

 ( 51 ) C08J 3/24 (2006.01)

C08J 9/00 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 20 00412

 ( 22 )   2020.12.04.  

 ( 71 )   Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. (HU)  

 ( 72 )   Vadas Dániel 70%, 1114 Budapest, Fadrusz u. 2. 3. em. 4. (HU)  

  Igricz Tamás 15%, 1093 Budapest, Lenhossék u. 3. F lph. 2. em. 5. (HU)  

  Bordácsné Bocz Katalin 10%, 2053 Herceghalom, Thallóczy Lajos u. 22. (HU)  

  Marosi György 5%, 1015 Budapest, Batthyány u. 15 II. em. 4. (HU)  

 ( 54 )  Politejsav alapú hab és ennek előállítására szolgáló eljárás

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

 ( 57 )
A találmány lencseszerű habcellákat tartalmazó rugalmas politejsav (PLA) habra és annak előállítására szolgáló

eljárásra vonatkozik, amely eljárás a következő lépéseket tartalmazza: i) PLA habosítása; ii) a PLA uniaxiális

nyújtása a habcellák képződése közben; majd ezt követően iii) az ii) lépés szerint nyújtott PLA hab relaxálódása.

  

 ( 51 ) C08J 5/04 (2006.01)

C08J 5/00 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 21 00420
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 ( 22 )   2021.12.03.  

 ( 71 )   Fülöp Villő, 1022 Budapest, Barsi utca 4. 2a (HU)  

  Rédey Soma, 1022 Budapest, Barsi utca 4. 2a (HU)  

 ( 72 )   Fülöp Villő, 1022 Budapest, Barsi utca 4. 2a (HU)  

  Rédey Soma, 1022 Budapest, Barsi utca 4. 2a (HU)  

 ( 54 )  Eljárás kenderrosttal töltött komposztálható, politejsav alapú termékek előállítására

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

 ( 57 )
A találmány politejsav-alapú termék, amely fröccsöntött, extrudált vagy vákuumformázott, és amely 0,25-6

tömeg% kenderrost-őrleményt, 89-99,75 tömeg% politejsavat és legfeljebb 5 tömeg% segédanyagot tartalmaz. A

találmány kiterjed politejsav-alapú termék előállítási eljárására, amelynek során 5-20 tömeg% mennyiségű,

legfeljebb 1 mm részecskeméretű kenderrost-őrleményt 75-95 tömeg% politejsavval és legfeljebb 5 tömeg%

segédanyaggal együtt extruderrel kompaundálnak, ahol a tömeg%-értékek az előállított kompaund teljes tömegére

vetített értékek, majd a kompaundból granulátumot készítenek, majd a granulátumból politejsavval való

hígítással, adott esetben segédanyag hozzáadásával 0,25-6 tömeg% kenderrost-őrleményt tartalmazó keveréket

állítanak elő és a keverékből fröccsöntéssel, extrudálással vagy vákuumformázással politejsav-alapú terméket

alakítanak ki. A találmány kiterjed olyan eljárásra is, amellyel legalább kétféle terméket állítanak a fentiek szerint

előállított granulátumból: politejsavval való hígítással, adott esetben segédanyag hozzáadásával előállítanak egy

A keveréket, amely 3-6 tömeg% kenderrostőrleményt tartalmaz, és egy B keveréket, amely 0,5-1,5 tömeg%

kenderrostőrleményt tartalmaz, és az A keverékből fröccsöntéssel előállítanak egy A politejsav-alapú terméket, a

B keverékből extrudálással vagy vákuumformázással előállítanak egy B politejsav-alapú terméket, és adott

esetben az A keverékből fröccsöntéssel és/vagy a B keverékből extrudálással vagy vákuumformázással további

terméke(ke)t állítanak elő.

  

 ( 51 ) C09D 5/33 (2006.01)

C08K 7/18 (2006.01)

C09D 7/61 (2018.01)

G21F 1/06 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 20 00439

 ( 22 )   2020.12.21.  

 ( 71 )   Műszer Automatika Kft., 2040 Budaörs, Komáromi utca 22. (HU)  

 ( 72 )   Horváth József, 2030 Érd, Hajnalka utca 57. (HU)  

 ( 54 )  Eljárás felületek hővédelmére

 ( 57 )
A találmány tárgya eljárás felületek hővédelmére, amelynek során a védeni kívánt felületet vákuum kerámia

gömböket, kötőanyagot, szükség esetén egyéb segédanyagokat, töltő- és adalékanyagokat előnyösen TIO2-t

tartalmazó anyagkeverékkel vonjuk be. Az eljárás lényege hogy meghatározzuk a védeni kívánt felületet érő

elektromágneses sugárzás frekvencia tartományát. A meghatározott elektromágneses sugárzás frekvencia

tartományában különböző átmérő méretű, hibátlan felületű, nano, de legfeljebb μm nagyságrendbe tartozó

vákuum kerámia gömbök üregrezonátorként való alkalmazásával és szükség esetén az anyagkeverék további,

szintén hasonló méretű egyéb összetevői által hullám interferenciákat hozunk létre. Ezek révén a meghatározott

frekvencia tartományban rezonanciákat keltünk, melyek segítségével gátoljuk és/vagy megakadályozzuk az

elektromágneses sugárzás hővé alakulását. A védeni kívánt felületet pedig több rétegben, legfeljebb mm

nagyságrendbe eső vastagságban vonjuk be az anyagkeverékkel, ahol az egyik rétegben, távoli infra

tartományban spektrális ellenállás növelésére alkalmas segédanyago(ka)t is felhasználunk.

  

 ( 51 ) C09K 3/18 (2006.01)

E01H 10/00 (2006.01)
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 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 20 00438

 ( 22 )   2020.12.19.  

 ( 71 )   Cene János, 3300 Eger, Arany János utca 27. (HU)  

 ( 72 )   Cene János, 3300 Eger, Arany János utca 27. (HU)  

 ( 54 ) Környezetbarát szóróanyag szemcse járdafelületek hó- és jégmentesítése melletti csúszásgátlására és

 egyben zöldkörnyezetének ápolására

 ( 74 )   Frey Julianna, 1061 Budapest, Király utca 34. (HU)  

 ( 57 )
Környezetbarát szóróanyag szemcse burkolt és burkolatlan járdafelületek oldódással olvasztó hó- és

jégmentesítése melletti mechanikai csúszásgátlására és egyben zöldkörnyezetének ápolására, amely ásványi

anyag terméket és oldódással olvasztó hó- és jégmentesítő oldatot tartalmaz, ahol az oldódással olvasztó hó- és

jégmentesítő oldat növényápoló szerként is használt klorid-mentes só oldatot tartalmaz, azzal jellemezve, hogy az

ásványi anyag termék duzzasztott perlit szemcse, amely duzzasztott perlit szemcsében lévő kapillárisokat

feltöltve van kifolyásmentesen bezárva az oldódással olvasztó hó- és jégmentesítő oldat, a szóróanyag szemcse

szerkezetét a feltöltött kapillárisokat tartalmazó, a kapillárisok feltöltöttségével megnövelt tömegű, az oldódással

olvasztó hó- és jégmentesítő oldaton rálépéssel törhető szilárdságú, száraz burkolatot képző, ásványi anyag

termék, duzzasztott perlit szemcse alkotja. Mechanikai erő, például rálépés hatására a duzzasztott perlit szemcse

éles, homokszerű darabokra törik, a havas jeges felületen a járhatóságot biztosító mechanikai csúszásgátlóként

hat, miközben a kapillárisokba betöltődött, de a duzzasztott perlittel kémiai reakcióba nem lépett hó- és

jégmentesítő oldat teljes mennyiségében és a duzzasztott perlit kémiai semlegessége miatti feltöltődés kori

tisztaságával megegyező tisztaságban kifolyik belőle és azonnal megkezdi a havas és/vagy jeges felületek

oldódással történő olvasztását. A szóróanyag minden egyes szemcséje összességében, mint vagy az összetört

szemcse részeként, vagy akár a töretlenül egészben maradt teljes szemcseként az olvadékkal vagy a csapadékkal a

közvetlen környezetbe elfolyik, ami azt jelenti, hogy olvadás után a járófelületen semmi nem marad, ott

feleslegessé nem válik, tehát az olvadás után semmilyen utólagos a többi mechanikai csúszásgátlókéhoz hasonló

gondoskodást, takarítást nem igényel.

  

 ( 51 ) C12N 15/00 (2006.01)

C12N 1/00 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 20 00401

 ( 22 )   2020.11.30.  

 ( 71 )   Aktogen Hungary Kft., 6000 Kecskemét, Bánáti u. 7. (HU)  

 ( 72 )   dr. Asztalos Zoltán Imre, 2131 Göd, Bischof házaspár utca 4. (HU)  

 ( 54 ) Módszer prion fehérjecsaládhoz köthető neurodegeneratív betegségekre ható gyógyszerjelölt molekulák

 nagyáteresztőképességű in vivo vizsgálatára

 ( 57 )
A találmány lényege, olyan teszt rendszer kifejlesztése, amelyen olyan gyógyszerjelölt molekulákat tudunk

vizsgálni egyidejűleg, nagy számban, egy biológiailag releváns modellrendszerben, amelyek lecsökkenthetik,

vagy megszüntethetik a prion fehérjecsaládhoz köthető neurodegeneratív betegségek során létrejövő fenotípusos

elváltozásokat. Ehhez olyan transzgenikus ecetmuslicákat hoztunk létre, amely állatok a központi

idegrendszerükben a prion fehérjecsalád vad típusú, illetve mutáns tagjait fejezik ki. Ezek az állatok alkalmasak

arra, hogy más in vitro tesztrendszerekben kiválasztott nagy számú gyógyszerjelölt molekulának mind a mutáns

fehérjék által okozott fenotípusos elváltozásokra, mind pedig az állat egyéb fiziológiás folyamataira gyakorolt

hatását vizsgálhassuk. Muslicamodell használata továbbá még azért előnyös emlősmodellekkel szemben, mert a

Drosophilában nincsen olyan endogén fehérje, mely homológiát mutatna a prion fehérjével, így az expresszált

prion fehérje tiszta rendszernek tekinthető. Továbbá a rendszer lehetővé teszi a vizsgálandó prion család gének

szövet specifikus expresszióját, illetve tovább fejlesztett változatában még idő kontroll bevezetését is. A gén

expresszió azonos szintje lehetővé teszi vad típusú és mutáns fehérjék fenotípusos hatásának megbízható

összehasonlítását.
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E. SZEKCIÓ - HELYHEZ KÖTÖTT LÉTESÍTMÉNYEK

 ( 51 ) E06B 3/677 (2006.01)

E06B 3/663 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 20 00404

 ( 22 )   2020.12.02.  

 ( 71 )   Hirschler László, 9400 Sopron, Sörházdombi út 10. (HU)  

 ( 72 )   Hirschler László, 9400 Sopron, Sörházdombi út 10. (HU)  

  Hirschler Viktor, 9400 Sopron, Ady Endre út 101. (HU)  

 ( 54 )  Hőszigetelő üvegpanel

 ( 74 )   Kiss János József, 1051 Budapest, Arany János u. 15. 3. lph. 3. em. 5. (HU)  

 ( 57 )
A találmány tárgya sokszög alakú, egyenes szélekkel rendelkező, síkfelületű hőszigetelő üvegpanel, amelynek

legalább az egyik szélén átlátszó, a többi oldallal zárt keretet képező, hermetikusan tömített távtartó (2) köti

egymáshoz az üvegpanel belső terét befoglaló két párhuzamos síküveg lapot (1). Az átlátszó távtartó (2) az

üvegpanel hosszúságához illeszkedő méretű külső peremzáró üvegszalagból (4.1), közbenső üvegszalagból (4.3)

és belső peremzáró üvegszalagból (4.2), valamint közéjük felvitt átlátszó ragasztótestekből (5) van kialakítva. A

közbenső üvegszalagnak (4.3) a síküveg lapok (1) felőli szélei kétirányúan, a síküveg lapok zárófelületével (13)

közvetlenül érintkező záróélt (12) képezően le vannak élezve. A síküveg lapok (1) szélei ragasztókarima (6)

befogadásához az üvegpanel szélét lezáró külső peremzáró üvegszalag (4.1) felé nyílóan ugyancsak le vannak

élezve.

  

 ( 51 ) E06B 3/677 (2006.01)

E06B 3/663 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 20 00403

 ( 22 )   2020.12.02.  

 ( 71 )   Hirschler László, 9400 Sopron, Sörházdombi út 10. (HU)  

 ( 72 )   Hirschler László, 9400 Sopron, Sörházdombi út 10. (HU)  

  Hirschler Viktor, 9400 Sopron, Ady Endre út 101. (HU)  

 ( 54 )  Hőszigetelő üvegpanel

 ( 74 )   Kiss János József, 1051 Budapest, Arany János u. 15. 3. lph. 3. em. 5. (HU)  

 ( 57 )
A találmány tárgya sokszög alakú, egyenes szélekkel rendelkező, síkfelületű hőszigetelő üvegpanel, amelynek

legalább az egyik szélén átlátszó, a többi oldallal zárt keretet képező, hermetikusan tömített távtartó (2) köti

egymáshoz az üvegpanel belső terét befoglaló két párhuzamos síküveg lapot (1). Az átlátszó távtartó (2) az

üvegpanel hosszúságához illeszkedő méretű külső peremzáró üvegszalagból (4.1), közbenső üvegszalagból (4.3)

és belső peremzáró üvegszalagból (4.2), valamint közéjük felvitt átlátszó ragasztótestekből (5) és
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ragasztókarimából (6) van kialakítva. A közbenső üvegszalagnak (4.3) a síküveg lapok (1) felőli szélei

kétirányúan, a síküveg lapok zárófelületével (13) közvetlenül érintkező záróélt (12) képezően le vannak élezve. A

síküveg lapok (1) szélei ragasztókarima (6) befogadásához az üvegpanel szélét lezáró külső peremzáró

üvegszalag (4.1) felé nyílóan egyirányúan ugyancsak le vannak élezve. A külső peremzáró üvegszalag (4.1) szélét

képező záróél (12) közvetlenül érintkezik a síküveg lapok (1) leélezésével (7.1).

  

 ( 51 ) E06B 9/28 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 20 00418

 ( 22 )   2020.12.08.  

 ( 71 )   Lukács-Fa Kft., 4804 Vásárosnamény, Kazinczy Lajos út 3/B. (HU)  

 ( 72 )   Lukács István, 4804 Vásárosnamény, Kiss Ernő út 16. (HU)  

 ( 54 )  Hőszigetelt zsalugáter rendszer

 ( 74 )   Szilágyi Ildikó, 1111 Budapest, Bertalan Lajos u. 20. Fsz. 3/A. (HU)  

 ( 57 )
A találmány tárgya egy hőszigetelt zsalugáter rendszer, ahol egy épület falára (10) rögzített hőszigeteléshez (11),

a hőszigetelt ablakkávát (34) körülvevő módon, horonnyal (63) kiképzett tok (5) van rögzítve, amely horonyban

(63) gumiszigetelés (16) és a tokhoz (5) pántokkal (4) szárnyak (2, 42) vannak rögzítve. Az egyik szárny (2)

hornyokkal (61, 62) kiképzett keretének (32) függőleges elemeiben (36, 37) kiképzett horonyban (6) rögzített

U-profilhoz (7) vasalatok (8) vannak rögzítve. A vasalatokhoz (8) továbbá lamellák (3) vannak úgy rögzítve,

hogy a lamellák (3) végeire záróelemek (9) vannak rögzítve, és a másik szárny (42) függőleges elemeiben (56,

57) kiképzett horonyban (6) rögzített U-profilhoz (7) vasalatok (8) vannak rögzítve. A vasalatok (8) a lamellák

(3) végeire vannak rögzítve. A lamellák (3) alsó hornyában (25) K2 hosszúságú gumiszigetelés (17) van rögzítve.

Az egyik keretben (32) lévő hornyok (61, 62) és a tokban (5) kiképzett horony (63) duplafalcot (64) alkotnak, és a

másik keret (52) függőleges elemében (56), felső elemében (58) és alsó elemében (59) hornyok (71, 72) vannak

kiképezve. A hornyok (71, 72) és a tokban (5) kiképzett horony (63) duplafalcot (74) alkotnak, továbbá a keret

(52) másik függőleges elemében (57) hornyok (40, 41) vannak kiképezve és a belső horonyban (40)

gumiszigetelés (46) van rögzítve. Az egyik szárny (2) függőleges elemében (37) lévő hornyok (61, 62) és a másik

szárny (42) függőleges elemében (57) lévő hornyok (40, 41) duplafalcot (84) alkotnak. Az egyik szárny (2) felső

eleméhez (38) rögzített felső záróelemhez (18) és a másik szárny (42) felső eleméhez (58) rögzített felső

záróelemhez (18) gumiszigetelés (17) van rögzítve.
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G. SZEKCIÓ - FIZIKA

 ( 51 ) G01J 3/44 (2006.01)

C01B 32/182 (2017.01)

C30B 1/02 (2006.01)

H01L 21/324 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 20 00410

 ( 22 )   2020.12.03.  

 ( 71 )   Energiatudományi Kutatóközpont, 1121 Budapest, Konkoly-Thege út 29-33 (HU)  

 ( 72 )   Dr Tapasztó Levente 40%, 1031 Budapest, Silvanus sétány 27 (HU)  

  Dr Dobrik Gergely 30%, 1125 Budapest, Óra út 15/B (HU)  

  Dr Nemes-Incze Péter 20%, 1122 Budapest, Hajnóczy József utca 16 (HU)  

  Dr Vancsó Péter 10%, 1149 Budapest, Kövér Lajos utca 62. 3/1 (HU)  

 ( 54 ) Hordozó eszköz felületerősített Raman-szóráshoz, eljárás annak előállítására, valamint grafén szerkezet 

 ( 74 )   Csalótzkyné Bolgár Andrea, 1121 Budapest, Konkoly-Thege út 29-33 (HU)  

 ( 57 )
A találmány hordozó eszköz felületerősített Raman-szóráshoz, amely tartalmaz hordozófelülettel (16) rendelkező

hordozóelemet (20), valamint a hordozóelem (20) hordozófelületére (16) csatlakoztatott grafénréteget (10), a

grafénréteg (10) a hordozóelemmel (20) átellenes oldalán rendelkezik olyan 1 négyzetmikrométer területű

területegységgel, amelyen hőkezelési gyűréssel legalább egy 10 nm-nél kisebb jellemző laterális mérettel és

legalább 0,15 aspektusaránnyal rendelkező gyűrési kiemelkedés (22) van kialakítva, amelynél a gyűrési

kiemelkedésre (22) az aspektusarányt a hordozóelemtől (20) mért magasság és a jellemző laterális méret

hányadosa adja meg. A találmány továbbá a fenti jellemzőkkel rendelkező grafénréteget (10) tartalmazó gráfén

szerkezet, valamint a hordozó eszköz előállítására szolgáló eljárás.

  

 ( 51 ) G01N 21/64 (2006.01)

C07D405/04 (2006.01)

C07D471/04 (2006.01)

C07D498/04 (2006.01)

C07F 5/02 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 20 00417

 ( 22 )   2020.12.04.  

 ( 71 )   Femtonics Kft., 1094 Budapest, Tűzoltó u. 59. (HU)  

 ( 72 )   Csomos Attila 25%, 1215 Budapest, Árpád utca 10/C 5.em 137. (HU)  

  dr. Katona Gergely 20%, 1124 Budapest, Vércse utca 11.4. (HU)  

  dr. Kovács Ervin 20%, 1147 Budapest, Fűrész utca 47. 1.em.13. (HU)  
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  dr. Rózsa J. Balázs 20%, 1184 Budapest, Teleki u. 12. (HU)  

  dr. Mucsi Zoltán 15%, 1164 Budapest, Cinke u. 46. (HU)  

 ( 54 )  Új, zöld fluoreszcens szenzorvegyületek fémionok kimutatására

 ( 74 )   dr. Horváth Zoltán, 1021 Budapest, Széher út 55/a (HU)  

 ( 57 )
A találmány tárgya új zöld fluoreszcens szenzorok fém ionok előnyösen cink ionok detektálásra, amely szenzorok

kémiai szerkezete az alábbi

általános képletű vegyületnek felel meg. Ezek a szenzorok igen előnyösen alkalmazhatók, az élő sejtekben vagy

szövetekben előforduló cink koncentrációjának és eloszlásának meghatározására, előnyösen lézer mikroszkópos

vizsgált keretében.

  

 ( 51 ) G01N 21/64 (2006.01)

C07D215/00 (2006.01)

C07D233/04 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 20 00416

 ( 22 )   2020.12.04.  

 ( 71 )   Femtonics Kft., 1094 Budapest, Tűzoltó u. 59. (HU)  

 ( 72 )   Csomos Attila 25%, 1215 Budapest, Árpád utca 10/C 5.em 137. (HU)  

  dr. Katona Gergely 20%, 1124 Budapest, Vércse utca 11.4. (HU)  

  dr. Kovács Ervin 20%, 1147 Budapest, Fűrész utca 47. 1.em.13. (HU)  

  dr. Rózsa J. Balázs 20%, 1184 Budapest, Teleki u. 12. (HU)  

  dr. Mucsi Zoltán 15%, 1164 Budapest, Cinke u. 46. (HU)  

 ( 54 )  Új, piros fluoreszcens szenzorvegyületek fémionok kimutatására

 ( 74 )   dr. Horváth Zoltán, 1021 Budapest, Széher út 55/a (HU)  

 ( 57 )
A találmány tárgya új piros fluoreszcens szenzorok fém ionok előnyösen cink ionok detektálásra, amely

szenzorok kémiai szerkezete az alábbi

általános képletű vegyületnek felel meg. Ezek a szenzorok igen előnyösen alkalmazhatók, az élő sejtekben vagy

szövetekben előforduló cink koncentrációjának és eloszlásának meghatározására, előnyösen lézer mikroszkópos

vizsgált keretében.
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 ( 51 ) G01T 5/00 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 20 00422

 ( 22 )   2020.12.10.  

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

 ( 72 )   Varga Dezső 34%, 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33. (HU)  

  Hamar Gergő 33%, 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33. (HU)  

  Galgóczi Gábor 33%, 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33. (HU)  

 ( 54 )  Elrendezés nagyenergiás részecskék és sugárzások időprojekciós elven működő nyomkövetésére

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

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

 ( 57 )
Gáztöltésű nyomkövető elrendezés nagyenergiás részecskék és sugárzások időprojekciós elven működő

nyomkövetésére, amely legalább két, egy-egy adott részecske nyomát rögzítő időprojekciós kamra (1a, 1b, 11a,

11b) egységet foglal magában, ahol a két vagy több időprojekciós kamra (1a, 1b, 11a, 11b) egység sodródási

iránya nem párhuzamos, hanem például egymásra merőleges, az időprojekciós kamrák (1a, 1b, 11a, 11b)

apertúrái egymást teljesen átfedően van kiképezve, és szegmentációs irányaik és sodródási irányaik, valamint

kiolvasó elektronikáik (2, 12) páronként nem párhuzamosak egymással.

 

  

 ( 51 ) G02B 5/20 (2006.01)

G02C 7/02 (2006.01)

G02C 7/10 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 20 00435

 ( 22 )   2020.12.16.  

 ( 71 )   Medicontur Kft., 2072 Zsámbék, Herceghalmi út 1. (HU)  

 ( 72 )   Dr. Ábrahám György István, 1118 Budapest, Beregszász út 4/a-b. (HU)  

  Dr. Fekete Róbert Tamás, 1214 Budapest, Völgy utca 37. (HU)  

  Kontur László, 1124 Budapest, Tamási Áron utca 38. (HU)  

  Kontur Benjámin, 1124 Budapest, Tamási Áron utca 38. (HU)  

  Koncsár Péter, 1119 Budapest, Etele út 71. 8. emelet 72. (HU)  

 ( 54 )  Emberi színlátást módosító színszűrő és eljárás ilyen színszűrő létrehozására

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

 ( 57 )
A találmány tárgya olyan színszűrő (10) emberi színlátás módosítására, amelynek spektrális transzmissziós

függvénye a látható fény tartományban olyan, hogy az átlagos transzmisszió egy 530 nm alatti, legalább 20 nm

széles hullámhossz tartományban legalább kétszer akkora, mint az átlagos transzmisszió 530 és 580 nm közé eső

második hullámhossz tartományban, és az átlagos transzmisszió egy 580 nm feletti, legalább 20 nm széles

hullámhossz tartományban legalább kétszer akkora, mint az átlagos transzmisszió a második hullámhossz
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tartományban. A találmány lényege, hogy festett hordozó lencsét (12) és azon létrehozott interferencia szűrőt (14)

tartalmaz, a festett hordozó lencse (12) transzmissziós függvénye és a színszűrő (10) transzmissziós függvénye

között a következő reláció áll fenn a második hullámhossz tartományon belül; 

T (λ) < 1 - V(λ) · (1- T(λ)) · n
sd

ahol

T(λ): a színszűrő (10) transzmissziós függvénye,

T (λ): a festett hordozó lencse (12) transzmissziós függvénye,
sd

V(λ): emberi szem 1-re normált világosság érzékenységi függvénye,

n≥0,3.

A találmány tárgya még eljárás ilyen színszűrő (10) létrehozására.

  

 ( 51 ) G06F 21/00 (2006.01)

G06F 21/44 (2013.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 20 00448

 ( 22 )   2020.12.22.  

 ( 71 )   Safepay Systems Kft., 1026 Budapest, Endrődi Sándor utca 27/A (HU)  

 ( 72 )   Vilmos András, 1026 Budapest, Endrődi Sándor u. 27/a (HU)  

 ( 54 ) Felhőalapú számítástechnikai környezet és eljárás távoli biztonságos tárolóegység szolgáltatások

 nyújtásához

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

 ( 57 )
A találmány tárgya felhőalapú számítástechnikai környezet távoli biztonságos tárolóegység szolgáltatások

nyújtására, amely legalább egy szervert tartalmaz, és a legalább egy szerverhez számos biztonságos tárolóegység

csatlakoztatható, mindegyik biztonságos tárolóegység rendelkezik biztonságos tárolóegység azonosítóval és

tartalmaz legalább egy biztonságos tárolóegység alkalmazást, amely rendelkezik biztonságos tárolóegység

alkalmazás azonosítóval, és mindegyik biztonságos tárolóegység alkalmazás egyedileg címezhető a legalább egy

szerver által az adott biztonságos tárolóegység alkalmazást tartalmazó biztonságos tárolóegység biztonságos

tárolóegység azonosítójával és az adott biztonságos tárolóegység alkalmazás adott biztonságos tárolóegység

alkalmazás azonosítójával. A találmány tárgya továbbá eljárás felhőalapú számítástechnikai környezet által

végzett biztonságos tárolóegység szolgáltatások biztosítására.
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H. SZEKCIÓ - VILLAMOSSÁG, ELEKTROMOSSÁG

 ( 51 ) H01G 11/22 (2013.01)

H01M 10/04 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 20 00424

 ( 22 )   2020.12.11.  

 ( 71 )   Dr. Kulcsár Sándor 50%, 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 16. (HU)  

  Kondorossy István 25%, 2014 Csobánka, Borony u. 15. (HU)  

  Kovács Péter 25%, 1114 Budapest, Ulászló u. 26. 5/2. (HU)  

 ( 72 )   Dr. Kulcsár Sándor 50%, 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 16. (HU)  

  Kondorossy István 25%, 2014 Csobánka, Borony u. 15. (HU)  

  Kovács Péter 25%, 1114 Budapest, Ulászló u. 26. 5/2. (HU)  

 ( 54 )  Eljárás Ni-Fe (nikkel-vas) akkumulátorok gyártásának tökéletesítésére

 ( 57 )
Lúgos elektrolitú előnyösen Ni−Fe akkumulátorok gyártásának tökéletesítése oly módon, hogy az aktív anyagot

kötőanyaggal rögzítjük villamosan vezető hordozóra, az így kialakított. Ni és Fe elektródokat speciális polietilén

hártya szeparátorral elválasztjuk, a dendritek és szennyezők távoltartására valamint 1-14 cm átmérőjű

frikciómentes hengerszéken vashálóra hengereljük, majd 0,01-1,5 t/m  nyomáson préseljük. Az elektródokból2

ismert módon akkumulátorokat készítünk és NaOH 20%-os oldatával, amely 20g/l LiOH tartalmaz, feltöltjük.

  

A rovat 26 darab közlést tartalmaz. 
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Megadott szabadalmak

A. SZEKCIÓ - KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK

 ( 51 ) A01K 27/00 (2006.01)

 ( 13 )  B1

 ( 11 ) 231.263 2022.04.19.

 ( 21 )  P 17 00113

 ( 22 )  2017.03.14.

 ( 40 )  2018.09.28

 ( 73 )  JULIUS-K9 Zrt., 2310 Szigetszentmiklós, Ipar utca 10-12. (HU)

 ( 72 )  Sebő Gyula, 2310 Szigetszentmiklós, Fás u. 11. (HU)

 ( 54 )  Kutyahám, szabályozott elmozdulású póráztartó elemmel

 ( 51 ) A01K 27/00 (2006.01)

 ( 13 )  B1

 ( 11 ) 231.262 2022.04.14.

 ( 21 )  P 18 00294

 ( 22 )  2018.08.24.

 ( 40 )  2020.02.28

 ( 73 )  Julius-K9 Zrt., 2310 Szigetszentmiklós, Ipar utca 10-12. (HU)

 ( 72 )  Sebő Gyula, 2310 Szigetszentmiklós, Fás u. 11. (HU)

 ( 54 )  Expander hám

 ( 51 ) A61B 5/00 (2006.01)

A61B 5/04 (____.__)

A61B 5/0402 (____.__)

A61B 5/08 (2006.01)

A61B 5/11 (2006.01)

A61H 31/00 (2006.01)

 ( 13 )  B1

 ( 11 ) 231.261 2022.04.14.

 ( 21 )  P 18 00434

 ( 22 )  2018.12.18.

 ( 40 )  2020.06.29

 ( 73 )  Innomed Medical Orvostechnikai Fejlesztő és Gyártó Zrt., 1146 Budapest, Szabó József u. 12. (HU)

 ( 72 )  dr. Gájász Zoltán 1%, 2040 Budaörs, Babér u. 5. (HU)

 Csuhaj Péter 15%, 3300 Eger, Szőlő u. 8. fsz. 2. (HU)

 dr. Kárpáti Attila 1%, 1025 Budapest, Boróka u. 12. (HU)

 Lóránt Zsolt 15%, 1196 Budapest, Jáhn Ferenc u. 154. (HU)

 Magócsi Richard 10%, 1182 Budapest, Csontváry Kosztka Tivadar u. 15. IV/22. (HU)

 prof. dr. Merkely Béla 15%, 1022 Budapest, Rét u. 4. (HU)

 Szabó Klára 13%, 1038 Budapest, Dagály u. 17-19. 4. lph. 2/6. (HU)

 Takács-K. Tóth Lilla Magdolna 15%, 5900 Orosháza, Liliom u. 24/A. (HU)

 dr. Zima Endre István 15%, 2096 Üröm, Ady Endre u. 45. (HU)

 ( 54 ) Eljárás, újraélesztéskor alkalmazott mellkas kompresszió következtében, az EKG jelben megjelenő

 zavarok kiszűrésére és a defibrillálhatóság eldöntésére
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 ( 74 )  dr. Gájász Zoltán, 2040 Budaörs, Babér utca 5. (HU)

 ( 51 ) A61B 5/0444 (____.__)

A61B 5/08 (2006.01)

A61B 8/00 (2006.01)

 ( 13 )  B1

 ( 11 ) 231.260 2022.04.12.

 ( 21 )  P 20 00024

 ( 22 )  2020.01.23.

 ( 40 )  2021.07.28

 ( 73 )  Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 1088 Budapest, Szentkirályi u. 28. (HU)

 ( 72 )  dr. Kovács Ferenc, 1124 Budapest, Vas Gereben u. 7. (HU)

 Goda Márton Áron, 1027 Budapest, Frankel Leó út 9. (HU)

 ( 54 )  Eljárás és rendszer magzati légzőmozgásra jellemző fonokardiográfiás jel feldolgozására

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

 ( 51 ) A61K 9/51 (2006.01)

A61K 31/505 (2006.01)

 ( 13 )  B1

 ( 11 ) 231.256 2022.04.08.

 ( 21 )  P 14 00103

 ( 22 )  2014.02.25.

 ( 40 )  2015.08.28

 ( 73 )  DARHOLDING Kft., 1031 Budapest, Záhony utca 7. (HU)

 ( 72 )  dr. Filipcsei Genovéva 38%, 1165 Budapest, Petneházy u. 66. (HU)

 dr. Ötvös Zsolt 38%, 6640 Csongrád, Raisio u. 4. I/2. (HU)

 Heltovics Gábor 9%, 1122 Budapest, Bíró u. 12. (HU)

 dr. Darvas Ferenc 15%, 1016 Budapest, Lisznyai u. 15. (HU)

 ( 54 ) Nanostrukturált rosuvastatint, gyógyszerészetileg elfogadott sóit és kokristályait tartalmazó készítmény és

 eljárás előállításukra

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

C. SZEKCIÓ - VEGYÉSZET ÉS KOHÁSZAT

 ( 51 ) C02F 1/00 (2006.01)

B01D 39/00 (2006.01)

B01J 20/00 (2006.01)

 ( 13 )  B1

 ( 11 ) 231.265 2022.05.04.

 ( 21 )  P 19 00309

 ( 22 )  2019.08.29.

 ( 40 )  2021.03.29

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

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

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

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

 ( 51 ) C07D401/04 (2006.01)
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C07D209/48 (2006.01)

 ( 13 )  B1

 ( 11 ) 231.259 2022.04.11.

 ( 21 )  P 16 00058

 ( 22 )  2016.02.04.

 ( 40 )  2017.08.28

 ( 73 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., 1106 Budapest, Keresztúri út 30-38. (HU)

 ( 72 )  dr. Király Imre 40%, 1076 Budapest, Garay u. 29-31. (HU)

 Palotai László 20%, 1239 Budapest, Csendes u. 67. (HU)

 dr. Volk Balázs 10%, 1106 Budapest, Pilisi u. 54. (HU)

 dr. Lukács Gyula 8%, 1163 Budapest, Bronz u. 5. (HU)

 Kátainé Fadgyas Katalin 8%, 2040 Budaörs, Szegfű u. 5. (HU)

 Tóthné Dr. Lauritz Mária 5%, 1042 Budapest, Venetiáner u. 4/A. (HU)

 Kormány Róbert 5%, 4116 Berekböszörmény, Béke u. 14. (HU)

 dr. Dancsó András 4%, 1183 Budapest, Tartsay Vilmos u. 7. (HU)

 ( 54 )  Eljárás pomalidomide előállítására

 ( 51 ) C12N 7/00 (2006.01)

A61K 39/12 (2006.01)

A61K 39/23 (2006.01)

 ( 13 )  B1

 ( 11 ) 231.253 2022.04.08.

 ( 21 )  P 15 00514

 ( 22 )  2015.10.30.

 ( 40 )  2017.05.29

 ( 73 )  Állatorvostudományi Egyetem, 1078 Budapest, István u. 2. (HU)

 ( 72 )  Cságola Attila 50%, 2836 Baj, Patak u. 2. (HU)

 Tuboly Tamás 50%, 1143 Budapest, Hungária krt. 23-25. (HU)

 ( 54 )  Új PPV1-törzs és alkalmazása

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

 ( 51 ) C12Q 1/70 (2006.01)

A61B 10/00 (2006.01)

C07K 14/015 (2006.01)

C12N 7/00 (2006.01)

G01N 33/50 (2006.01)

 ( 13 )  B1

 ( 11 ) 231.254 2022.04.08.

 ( 21 )  P 15 00513

 ( 22 )  2015.10.30.

 ( 40 )  2017.05.29

 ( 73 )  Állatorvostudományi Egyetem, 1078 Budapest, István u. 2. (HU)

 ( 72 )  Cságola Attila 50%, 2836 Baj, Patak u. 2. (HU)

 Tuboly Tamás 50%, 1143 Budapest, Hungária krt. 23-25. (HU)

 ( 54 )  Immunológiai eljárások a sertés parvovírus 2 (PPV2) és PPV2 elleni antitestek kimutatására

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

 ( 51 ) C12R 1/89 (2006.01)

A01N 65/03 (2009.01)
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 ( 13 )  B1

 ( 11 ) 231.252 2022.04.08.

 ( 21 )  P 18 00183

 ( 22 )  2018.05.30.

 ( 40 )  2018.12.28

 ( 73 )  Albitech Kft., 1049 Budapest, Berlini u. 47-49. (HU)

 ( 72 )  Kutasi József 50%, 2132 Göd, Margit u. 16. (HU)

 Futó Péter 35%, 3016 Boldog, Hatvani út 41. (HU)

 Bencsik Attila 10%, 2132 Göd, Erzsébet u. 8. (HU)

 Greipel Erika 5%, 1147 Budapest, Lőcsei út 11. (HU)

 ( 54 )  Alga oltóanyag

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

E. SZEKCIÓ - HELYHEZ KÖTÖTT LÉTESÍTMÉNYEK

 ( 51 ) E05F 11/48 (2006.01)

B60J 1/17 (2006.01)

 ( 13 )  B1

 ( 11 ) 231.264 2022.04.27.

 ( 21 )  P 17 00549

 ( 22 )  2016.06.17.

 ( 40 )  2018.03.28

 ( 73 )  HI-LEX CORPORATION, 665-0845 Takarazuka-shi, Hyogo, 12-28 Sakaemachi 1-chome (JP)

 SUZUKI MOTOR CORPORATION, . Shizuoka-ken, 300 Takatsuka-cho, Minami-ku, Hamamatsu-shi (JP)

 ( 72 ) TANAHASHI, Hidekazu, 6650845 Hyogo, c/o HI-LEX CORPORATION, 12-28, Sakaemachi 1-chome,

 Takarazuka-shi (JP)

YAMASHITA, Hironori, 4328611 Shizuoka, c/o SUZUKI MOTOR CORPORATION, 300, Takatsuka-cho,

 Minami-ku, Hamamatsu-shi (JP)

 ( 54 )  Ablakemelő szerkezet és eljárás annak beszerelésére

 ( 30 ) 2015-123849 2015.06.19 JP

 ( 86 )  JP1602936

 ( 87 )  16203776

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

A rovat 11 darab közlést tartalmaz. 
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Megtekinthetővé vált szabadalmi leírások

 ( 11 ) 231.240

 ( 54 ) Ipari eljárás nagytisztaságú ösztetrol hatóanyag előállítására

 ( 11 ) 231.241

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

 ( 11 ) 231.242

 ( 54 ) Javított tulajdonságú többcélú sporteszköz

 ( 11 ) 231.243

 ( 54 ) Eljárás toroid transzformátor tekercsének szigetelésére

A rovat 4 darab közlést tartalmaz. 
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Szabadalmi oltalom megszűnése és újra érvénybe helyezése

Ideiglenes szabadalmi oltalom megszűnése elutasítás miatt

 ( 21 ) P 18 00356

 ( 54 ) Ízesített krémméz élelmiszer készítmény és eljárás annak előállítására

 ( 21 ) P 19 00134

 ( 54 ) Eljárás párolt kacsa előállítására

 ( 21 ) P 19 00192

 ( 54 ) Eljárás és berendezés turbinához

A rovat 3 darab közlést tartalmaz. 

Ideiglenes szabadalmi oltalom megszűnése díjfizetés hiányában

 ( 21 ) P 17 00362

 ( 54 ) Mélységkamera mélységképének kalibrációja

 ( 21 ) P 19 00123

 ( 54 ) P. somniferum növények kodein előállításához

 ( 21 ) P 19 00323

 ( 54 ) Eljárás és eszköz vakok és gyengén látók tájékozódásának elősegítésére

A rovat 3 darab közlést tartalmaz. 

Ideiglenes szabadalmi oltalom megszűnése lemondás vagy lemondottnak tekintés miatt

 ( 21 ) P 16 00640

 ( 54 ) Eljárás talajtani paraméterek eloszlásának és változásának ábrázolására

 ( 21 ) P 17 00253

 ( 54 ) Szilárd orális gyógyszerkészítmények

 ( 21 ) P 18 00386

 ( 54 ) Légi járművek helymeghatározására alkalmas elrendezés és eljárás az elrendezés alkalmazására

 ( 21 ) P 19 00288

 ( 54 ) Baktérium mediált terápiás rendszer a gyulladásos bélbetegségek kezelésére emberen, emlős állatokon és

madarakon

 ( 21 ) P 19 00322

 ( 54 ) Fagylalt automata
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 ( 21 ) P 20 00035

 ( 54 ) Csúszásgátló kiegészítő lábbelihez, főképp helyenként s váratlanul fellépő csúszós útviszonyok esetére

 ( 21 ) P 20 00118

 ( 54 ) Amidoxim-származék alkalmazása vírusfertőzéssel összefüggő szövődmények kezelésében

 ( 21 ) P 20 00138

 ( 54 ) Eljárás köröm optikai vizsgálatára és rendszer az eljárás foganatosítására

 ( 21 ) P 21 00091

 ( 54 ) Eljárás és berendezés sarjúgőz hasznosítására

A rovat 9 darab közlést tartalmaz. 

Végleges szabadalmi oltalom megszűnése díjfizetés hiányában

 ( 11 ) 229.033

 ( 21 ) P 09 00556

 ( 54 ) Növényi kivonat alapú roboráló, immunerősítő, húgyúti és prosztata panaszok kezelésére alkalmas, továbbá

hajregeneráló, bőrregeneráló és pikkelysömör kezelésére alkalmas készítmény és eljárás ezek előállítására

 ( 11 ) 229.925

 ( 21 ) P 11 00500

 ( 54 ) Elrendezés otthoni használatú relaxációs lebegésterápiára

 ( 11 ) 230.279

 ( 21 ) P 11 00501

 ( 54 ) Higiénikus, energiatakarékos elrendezés relaxációs lebegésterápiára

 ( 11 ) 230.910

 ( 21 ) P 15 00441

 ( 54 ) Kapcsolási elrendezés és eljárás kommunális hulladéklerakók bomlási hőjének kinyerésére és hasznosítására

 ( 11 ) 230.925

 ( 21 ) P 14 00458

 ( 54 ) Mechatronikus aktuátor két működtetett elem mozgatásához, elsősorban mechanikus sebességváltók fokozatváltó

szerkezete működtetéséhez

 ( 11 ) 231.072

 ( 21 ) P 15 00432

 ( 54 ) Kútszűrő szerkezet geotermikus termelő és nyelőkutakhoz, ilyeneket tartalmazó geotermikus rendszer és eljárás a

rendszer működtetésére

A rovat 6 darab közlést tartalmaz. 
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Vegyes szabadalmi közlemények

Jogutódlás

 ( 11 )  228.913

 ( 21 )  P 08 00665

 ( 73 )  Fitorex Food Kutató, Fejlesztő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 11 )  231.021

 ( 21 )  P 16 00266

 ( 73 )  REHAU Automotive SE & Co.KG, Rehau (DE)

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

 ( 11 )  231.255

 ( 21 )  P 18 00247

 ( 73 )  Semmelweis Egyetem 19/20, Budapest (HU)

 Természettudományi Kutatóközpont 1/20, Budapest (HU)

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

A rovat 3 darab közlést tartalmaz. 

Képviseleti megbízás

 ( 21 )  P 19 00293

 ( 71 )  dr. Koch Anna Mária, Budapest (HU)

 ( 74 )  Dwornik Marek egyéni szabadalmi ügyvivő, 1555 Budapest, Pf.64 (HU)

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

 ( 21 )  P 20 00161

 ( 71 )  Scrunch Kft. 51%, Páty (HU)

 Semmelweis Egyetem 49%, Budapest (HU)

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

A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 

Képviselet megszűnése

 ( 21 )  P 20 00161

 ( 71 )  Scrunch Kft. 51%, Páty (HU)

 Semmelweis Egyetem 49%, Budapest (HU)

 ( 74 )  Hatházi István, 1191 Budapest, Kisfaludy u. 38. (HU)

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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Név-, illetve címváltozás

 ( 11 )  228.906

 ( 21 )  P 04 01893

 ( 54 )  Antranilamid artropodicid kezelés

 ( 73 )  FMC Agro Singapore Pte. Ltd. 1/2, Singapore (SG)

 FMC Corporation 1/2, Philadelphia, Pennsylvania (US)

 ( 11 )  229.611

 ( 21 )  P 06 00675

 ( 54 )  Antropodicid hatású antranilamidok

 ( 73 )  FMC Agro Singapore Pte. Ltd. 1/2, Singapore (SG)

 FMC Corporation 1/2, Philadelphia, Pennsylvania (US)

 ( 11 )  230.124

 ( 21 )  P 04 01019

 ( 54 )  Szubsztituált dihidro-3-halogén-1H-pirazol-5-karboxilátok, előállításuk és alkalmazásuk

 ( 73 )  FMC Agro Singapore Pte. Ltd. 1/2, Singapore (SG)

 FMC Corporation 1/2, Philadelphia, Pennsylvania (US)

 ( 21 )  P 20 00096

 ( 54 )  Flakontöltő automata

 ( 71 )  Ressol 2020 Kft., Budapest (HU)

A rovat 4 darab közlést tartalmaz. 

Helyreigazítás

 ( 11 )  231.238

 ( 21 )  P 19 00163

 ( 13 )  B9

 ( 54 )  Áramkörök metastabilitását megakadályozó kapcsolási elrendezés

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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EURÓPAI SZABADALMI KÖZLEMÉNYEK

Európai szabadalmi bejelentések igénypont fordításának közzététele

 ( 21 )  E 19 779741

 ( 96 ) EP 20190779741 2019.09.17.

 ( 97 ) EP 3857204 A1 2020.04.02.

 ( 71 )  Mendelova Univerzita v Brne, 61300 Brno, (CZ)

 ( 72 )  Nejdl Lukás, 61500 Brno, (CZ)

 Adam Vojtech, 60200 Brno, (CZ)

 Vaculovicová Markéta, 61500 Brno, (CZ)

 ( 74 )  Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1024 Budapest, (HU)

 ( 54 )  Eljárás anyagok, különösen folyékony anyagok tulajdonságainak meghatározására

 ( 51 ) G01N 21/31 (2006.01)

C09K 11/00 (2006.01)

G01N 21/17 (2006.01)

G01N 21/64 (2006.01)

G01N 21/75 (2006.01)

G01N 33/02 (2006.01)

G01N 33/14 (2006.01)

G01N 33/52 (2006.01)

 ( 13 )  T1

 ( 30 ) 20180000510 2018.09.27 CZ

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása

 ( 11 )  E057567

 ( 21 )  E 18 707124

 ( 96 ) EP 20180707124 2018.01.22.

 ( 97 ) EP 3573444 A1 2018.08.02.

EP 3573444 B1 2021.09.15.

 ( 73 )  Chaplin, Simon Robert Frank, Great Abington, Cambridgeshire CB21 6AX (GB)

 ( 72 )  Chaplin, Simon Robert Frank

 ( 74 )  Ivánka Gábor László, 1122 Budapest, (HU)

 ( 54 )  Vetőgép és vetési módszer

 ( 51 ) A01C 5/06 (2006.01)

 ( 13 )  T2

 ( 30 ) 201701247 2017.01.25. GB

201702997 2017.02.24. GB

201705638 2017.04.07. GB

201709742 2017.06.19. GB

201715587 2017.09.26. GB

 ( 11 )  E057847

 ( 21 )  E 20 169512

 ( 96 ) EP 20200169512 2020.04.15.

 ( 97 ) EP 3763184 A1 2021.01.13.

EP 3763184 B1 2022.01.12.

 ( 73 )  Ribouleau Monosem, 79240 Largeasse (FR)

 ( 72 )  PUICHAULT, Alexis

 RENOUX, Thomas

 BODIN, Sébastien

 BOUTRAND, Fabrice

 ( 74 )  dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, 1111 Budapest, (HU)

 ( 54 )  Vetőelem és vetőgép

 ( 51 ) A01C 7/06 (2006.01)

A01C 7/20 (2006.01)

A01C 15/00 (2006.01)

 ( 13 )  T2

 ( 30 ) 19290052 2019.07.10. EP

 ( 11 )  E058032

 ( 21 )  E 18 804237

 ( 96 ) EP 20180804237 2018.10.26.

 ( 97 ) EP 3703482 A1 2019.05.09.

EP 3703482 B1 2021.11.24.

 ( 73 )  Grimme Landmaschinenfabrik GmbH & Co. KG, 49401 Damme (DE)

 ( 72 )  PÖHLKING, Alfons

 DETTMER, Franz-Josef

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

 ( 54 )  Szétválasztó eszköz

 ( 51 ) A01D 33/08 (2006.01)
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A01F 12/48 (2006.01)

 ( 13 )  T2

 ( 30 ) 102017125561 2017.11.01. DE

 ( 11 )  E057752

 ( 21 )  E 18 793375

 ( 96 ) EP 20180793375 2018.10.16.

 ( 97 ) EP 3697196 A1 2019.04.25.

EP 3697196 B1 2021.11.24.

 ( 73 )  Carl Geringhoff GmbH & Co. KG, 59227 Ahlen (DE)

 ( 72 )  SCHLAMANN, Frank

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

 ( 54 )  Vágóelem húzó vágással

 ( 51 ) A01D 34/73 (2006.01)

A01D 34/835 (2006.01)

 ( 13 )  T2

 ( 30 ) 102017124324 2017.10.18. DE

 ( 11 )  E057964

 ( 21 )  E 18 797109

 ( 96 ) EP 20180797109 2018.10.11.

 ( 97 ) EP 3720265 A1 2019.06.13.

EP 3720265 B1 2021.12.15.

 ( 73 )  AGCO Corporation, Duluth, GA 30096 (US)

 ( 72 )  DUERKSEN, Chelan DeAvic

 BUMAN, Derek Paul

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

 ( 54 )  Rugalmas aratófej szakaszos magasságszabályzással

 ( 51 ) A01D 41/14 (2006.01)

 ( 13 )  T2

 ( 30 ) 201762596646 P 2017.12.08. US

 ( 11 )  E057783

 ( 21 )  E 15 798801

 ( 96 ) EP 20150798801 2015.05.25.

 ( 97 ) EP 3148313 A1 2015.12.03.

EP 3148313 B1 2021.11.17.

 ( 73 )  Skandia Elevator AB, 534 94 Vara (SE)

 ( 72 )  AHLÉN, Anders

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

 ( 54 )  Szemcseseprő szerkezet

 ( 51 ) A01F 25/20 (2006.01)

B65G 21/12 (2006.01)

B65G 65/40 (2006.01)

B65G 65/42 (2006.01)

 ( 13 )  T2

 ( 30 ) 1450625 2014.05.26. SE

 ( 11 )  E057913
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 ( 21 )  E 19 711725

 ( 96 ) EP 20190711725 2019.03.07.

 ( 97 ) EP 3764777 A1 2019.09.19.

EP 3764777 B1 2022.03.02.

 ( 73 )  DeLaval Holding AB, 147 21 Tumba (SE)

 ( 72 )  PALMER, Fredrik

 WIBERG, Lars

 ( 74 )  Paul Cosmovici, 010641 Bucharest, (RO)

 ( 54 )  Vákuumszivattyú-elrendezés egy fejőüzembe

 ( 51 ) A01J 5/04 (2006.01)

 ( 13 )  T2

 ( 30 ) 1850272 2018.03.12. SE

 ( 11 )  E057994

 ( 21 )  E 18 183980

 ( 96 ) EP 20180183980 2009.06.29.

 ( 97 ) EP 3456190 A1 2019.03.20.

EP 3456190 B1 2021.11.24.

 ( 73 )  Merus N.V., 3584 CM Utrecht (NL)

 ( 72 )  Houtzager, Erwin

 Pinto, Rui Daniel

 Logtenberg, Ton

 Throsby, Mark

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

 ( 54 )  Antitesttermelő, transzgenikus, egérfélékhez tartozó állat

 ( 51 ) A01K 67/027 (2006.01)

C07K 16/00 (2006.01)

C12N 5/10 (2006.01)

C12N 15/13 (2006.01)

C12N 15/85 (2006.01)

 ( 13 )  T2

 ( 30 ) PCT/NL2008/050430 2008.06.27. WO

 ( 11 )  E057889

 ( 21 )  E 16 157736

 ( 96 ) EP 20160157736 2016.02.26.

 ( 97 ) EP 3061344 A1 2016.08.31.

EP 3061344 B1 2021.12.01.

 ( 73 )  Goodnature Limited, 6021 Wellington (NZ)

 ( 72 )  Bond, Craig Richard

 Van Dam, Robert Blair

 Barr, Stuart William

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

 ( 54 )  Csapdák, csapdázási rendszer és eljárás

 ( 51 ) A01M 23/26 (2006.01)

A01M 23/34 (2006.01)

 ( 13 )  T2

 ( 30 ) 70553615 2015.02.27. NZ
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 ( 11 )  E057883

 ( 21 )  E 16 789830

 ( 96 ) EP 20160789830 2016.04.29.

 ( 97 ) EP 3288379 A1 2016.11.10.

EP 3288379 B1 2021.11.03.

 ( 73 )  ONL Therapeutics, Inc., Ann Arbor, MI 48104 (US)

 The Regents of the University of Michigan, Ann Arbor, MI 48109-2590 (US)

 ( 72 )  BESIRLI, Cagri, G.

 BRIDGES, Alexander, J.

 FRESHLEY, John, K.

 HUNKE, William, A.

 JOHNSON, Linda, L.

 SMITH, Francis, X.

 SYLVAIN, Ethan

 ZACKS, David, N.

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

 ( 54 )  Peptid készítmények és felhasználási módszerek

 ( 51 ) A01N 25/00 (2006.01)

A61K 38/00 (2006.01)

 ( 13 )  T2

 ( 30 ) 201562155711 P 2015.05.01. US

 ( 11 )  E057663

 ( 21 )  E 18 728326

 ( 96 ) EP 20180728326 2018.05.18.

 ( 97 ) EP 3624613 A1 2018.11.22.

EP 3624613 B1 2021.12.29.

 ( 73 )  Philip Morris Products S.A., 2000 Neuchatel (CH)

 ( 72 )  MONZONI, Alberto

 MALOSSI, Stefano

 ( 74 )  SBGK Ügyvédi Iroda, 1062 Budapest, (HU)

 ( 54 )  Berendezés és eljárás orsóba tekercselt anyaglap végrészének kinyerésére

 ( 51 ) A24C 5/20 (2006.01)

 ( 13 )  T2

 ( 30 ) 17172081 2017.05.19. EP

 ( 11 )  E058054

 ( 21 )  E 19 812807

 ( 96 ) EP 20190812807 2019.12.04.

 ( 97 ) EP 3829351 A1 2020.06.11.

EP 3829351 B1 2022.03.23.

 ( 73 )  Philip Morris Products S.A., 2000 Neuchâtel (CH)

 ( 72 )  LAVANCHY, Frédéric

 JORDIL, Yves

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

 ( 54 )  Aeroszolfejlesztő termék laminált burkolattal

 ( 51 ) A24D 1/20 (2020.01)

A24D 1/00 (2006.01)

A24D 1/02 (2006.01)
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 ( 11 ) E035974

 ( 21 ) E 10 719598

 ( 73 ) Eviosys Packaging Switzerland GmbH, Baar (CH)

 ( 74 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1024 Budapest, (HU)

 ( 11 ) E036388

 ( 21 ) E 09 174088

 ( 73 ) Eviosys Packaging Switzerland GmbH, Baar (CH)

 ( 74 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1024 Budapest, (HU)

 ( 11 ) E036492

 ( 21 ) E 11 176876

 ( 73 )  Assistance Publique-Hôpitaux de Paris 1/5, Paris (FR) Centre National de la Recherche Scientifique 1/5, Paris

   (FR) Da Volterra 1/5, Paris (FR) Université Paris Diderot - Paris 7 1/5, Paris (FR) UNIVERSITE

PARIS-SACLAY 1/5, GIF-SUR-YVETTE (FR)

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

 ( 11 ) E037236

 ( 21 ) E 13 720400

 ( 73 ) Eviosys Packaging Switzerland GmbH, Baar (CH)

 ( 74 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1024 Budapest, (HU)

 ( 11 ) E037607
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 ( 21 ) E 12 743877

 ( 73 ) DANSTAR FERMENT AG, Zug (CH)

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

 ( 11 ) E037753

 ( 21 ) E 14 718325

 ( 73 ) REHAU Automotive SE & Co.KG, Rehau (DE)

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

 ( 11 ) E038063

 ( 21 ) E 13 802037

 ( 73 ) Eviosys Packaging Switzerland GmbH, Baar (CH)

 ( 74 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1024 Budapest, (HU)

 ( 11 ) E038625

 ( 21 ) E 15 709320

 ( 73 ) Autolus Limited, London, W12 7RZ (GB)

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

 ( 11 ) E038889

 ( 21 ) E 14 714512

 ( 73 ) Eviosys Packaging Switzerland GmbH, Baar (CH)

 ( 74 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1024 Budapest, (HU)

 ( 11 ) E039346

 ( 21 ) E 09 810820

 ( 73 ) MER MEC STE S.r.l., Genova (IT)

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

 ( 11 ) E039909

 ( 21 ) E 12 729595

 ( 73 ) Life Molecular Imaging Limited, Warwick (GB)

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

 ( 11 ) E040105

 ( 21 ) E 14 824899

 ( 73 )   Shakti 1/3, 13013 Marseille (FR) Arvalis Institut du végétal 1/3, 75116 Paris (FR) LIMAGRAIN EUROPE 1/3,

Saint-Beauzire (FR)

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

 ( 11 ) E040232

 ( 21 ) E 13 721658

 ( 73 ) Eviosys Packaging Switzerland GmbH, Baar (CH)

 ( 74 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1024 Budapest, (HU)

 ( 11 ) E041540

 ( 21 ) E 12 707753

 ( 73 ) Eviosys Packaging Switzerland GmbH, Baar (CH)

 ( 74 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1024 Budapest, (HU)
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 ( 11 ) E043434

 ( 21 ) E 16 199264

 ( 73 ) REHAU Automotive SE & Co.KG, Rehau (DE)

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

 ( 11 ) E044519

 ( 21 ) E 15 185806

 ( 73 ) AGROSISTEMI S.R.L., Piacenza (IT)

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

 ( 11 ) E044918

 ( 21 ) E 13 734279

 ( 73 ) Qualcomm Incorporated, San Diego, California (US)

 ( 74 ) dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, 1054 Budapest, (HU)

 ( 11 ) E045027

 ( 21 ) E 15 195153

 ( 73 ) REHAU Automotive SE & Co.KG, Rehau (DE)

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

 ( 11 ) E045033

 ( 21 ) E 09 711174

 ( 73 ) REHAU Automotive SE & Co.KG, Rehau (DE)

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

 ( 11 ) E045267

 ( 21 ) E 14 700215

 ( 73 ) REHAU Automotive SE & Co.KG, Rehau (DE)

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

 ( 11 ) E045792

 ( 21 ) E 12 733833

 ( 73 ) Qualcomm Incorporated, San Diego, California (US)

 ( 74 ) dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, 1054 Budapest, (HU)

 ( 11 ) E047641

 ( 21 ) E 15 709319

 ( 73 ) Autolus Limited, London, W12 7RZ (GB)

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

 ( 11 ) E047929

 ( 21 ) E 16 712424

 ( 73 ) Autolus Limited, London, W12 7RZ (GB)

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

 ( 11 ) E050042

 ( 21 ) E 16 710095

 ( 73 ) REHAU Automotive SE & Co.KG, Rehau (DE)

 ( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
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 ( 11 ) E050132

 ( 21 ) E 16 726416

 ( 73 ) Autolus Limited, London, W12 7RZ (GB)

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

 ( 11 ) E050778

 ( 21 ) E 18 201139

 ( 73 ) Contemporary Amperex Runzhi Software Technology Limited, Ningde city, Fujian (CN)

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

 ( 11 ) E051378

 ( 21 ) E 14 815452

 ( 73 ) Häfele SE & Co KG, Nagold (DE)

 ( 74 ) dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, 1054 Budapest, (HU)

 ( 11 ) E053212

 ( 21 ) E 16 793746

 ( 73 ) REHAU Automotive SE & Co.KG, Rehau (DE)

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

 ( 11 ) E053360

 ( 21 ) E 18 150361

 ( 73 ) Fred Hutchinson Cancer Center, Seattle (US)

 ( 11 ) E053826

 ( 21 ) E 11 191661

 ( 73 ) DST Holdings, Inc., Wilmington, DE (US)

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

 ( 11 ) E054163

 ( 21 ) E 15 783736

 ( 73 ) TRIUMF INC., Vancouver, British Columbia (CA)

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

 ( 11 ) E054523

 ( 21 ) E 15 774857

 ( 73 ) REHAU Automotive SE & Co.KG, Rehau (DE)

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

 ( 11 ) E055629

 ( 21 ) E 16 202598

 ( 73 ) REHAU Automotive SE & Co.KG, Rehau (DE)

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

 ( 11 ) E057406

 ( 21 ) E 18 202130

 ( 73 ) TRIUMF INC., Vancouver, British Columbia (CA)

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

A rovat 58 darab közlést tartalmaz. 
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Képviseleti megbízás

 ( 21 ) E 06 016182

 ( 73 ) REHAU Automotive SE & Co.KG, Rehau (DE)

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

 ( 21 ) E 09 723370

 ( 73 ) Eviosys Packaging Switzerland GmbH, Baar (CH)

 ( 74 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1024 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 07 018565

 ( 73 ) ERA a.s., Pardubice (CZ)

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

 ( 21 ) E 09 752342

 ( 73 ) Eviosys Packaging Switzerland GmbH, Baar (CH)

 ( 74 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1024 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 09 807498

 ( 73 ) MER MEC STE S.r.l., Genova (IT)

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

 ( 21 ) E 10 723929

 ( 73 ) MER MEC STE S.r.l., Genova (IT)

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

 ( 21 ) E 09 807497

 ( 73 ) MER MEC STE S.r.l., Genova (IT)

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

 ( 21 ) E 09 796794

 ( 73 ) MER MEC STE S.r.l., Genova (IT)

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

 ( 21 ) E 08 770910

 ( 73 ) Qualcomm Incorporated, San Diego, California (US)

 ( 74 ) dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, 1054 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 11 777207

 ( 73 ) Huawei Cloud Computing Technologies Co., Ltd., Guizhou 550025 (CN)

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

 ( 21 ) E 12 780349

 ( 73 ) Qualcomm Incorporated, San Diego, California (US)

 ( 74 ) dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, 1054 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 13 717669

 ( 73 ) Qualcomm Incorporated, San Diego, California (US)
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 ( 74 ) dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, 1054 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 09 701639

 ( 73 ) Eviosys Packaging Switzerland GmbH, Baar (CH)

 ( 74 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1024 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 13 718106

 ( 73 ) REHAU Automotive SE & Co.KG, Rehau (DE)

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

 ( 21 ) E 12 791589

 ( 73 ) Qualcomm Incorporated, San Diego, California (US)

 ( 74 ) dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, 1054 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 11 724548

 ( 73 ) Ceva Santé Animale, Libourne (FR)

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

 ( 21 ) E 08 801459

 ( 73 ) REHAU Automotive SE & Co.KG, Rehau (DE)

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

 ( 21 ) E 13 185408

 ( 73 ) Eviosys Packaging Switzerland GmbH, Baar (CH)

 ( 74 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1024 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 13 776887

 ( 73 ) Qualcomm Incorporated, San Diego, California (US)

 ( 74 ) dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, 1054 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 12 769113

 ( 73 ) Eviosys Packaging Switzerland GmbH, Baar (CH)

 ( 74 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1024 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 09 806113

 ( 73 ) MER MEC STE S.r.l., Genova (IT)

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

 ( 21 ) E 11 723431

 ( 73 ) Life Molecular Imaging Limited, Warwick (GB)

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

 ( 21 ) E 14 702591

 ( 73 )   Martin Armbruster 1/3, Luftenberg a.d.D. (AT) Peter Embacher 1/3, Ramingstein (AT) Reiner Wittendorfer 1/3,

Linz (AT)

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

 ( 21 ) E 10 719598

 ( 73 ) Eviosys Packaging Switzerland GmbH, Baar (CH)

 ( 74 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1024 Budapest, (HU)
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 ( 21 ) E 09 174088

 ( 73 ) Eviosys Packaging Switzerland GmbH, Baar (CH)

 ( 74 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1024 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 11 176876

 ( 73 )  Assistance Publique-Hôpitaux de Paris 1/5, Paris (FR) Centre National de la Recherche Scientifique 1/5, Paris

   (FR) Da Volterra 1/5, Paris (FR) Université Paris Diderot - Paris 7 1/5, Paris (FR) UNIVERSITE

PARIS-SACLAY 1/5, GIF-SUR-YVETTE (FR)

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

 ( 21 ) E 13 720400

 ( 73 ) Eviosys Packaging Switzerland GmbH, Baar (CH)

 ( 74 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1024 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 12 743877

 ( 73 ) DANSTAR FERMENT AG, Zug (CH)

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

 ( 21 ) E 14 718325

 ( 73 ) REHAU Automotive SE & Co.KG, Rehau (DE)

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

 ( 21 ) E 13 802037

 ( 73 ) Eviosys Packaging Switzerland GmbH, Baar (CH)

 ( 74 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1024 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 15 709320

 ( 73 ) Autolus Limited, London, W12 7RZ (GB)

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

 ( 21 ) E 14 714512

 ( 73 ) Eviosys Packaging Switzerland GmbH, Baar (CH)

 ( 74 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1024 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 09 810820

 ( 73 ) MER MEC STE S.r.l., Genova (IT)

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

 ( 21 ) E 12 729595

 ( 73 ) Life Molecular Imaging Limited, Warwick (GB)

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

 ( 21 ) E 14 824899

 ( 73 )   Shakti 1/3, 13013 Marseille (FR) Arvalis Institut du végétal 1/3, 75116 Paris (FR) LIMAGRAIN EUROPE 1/3,

Saint-Beauzire (FR)

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

 ( 21 ) E 13 721658

 ( 73 ) Eviosys Packaging Switzerland GmbH, Baar (CH)

 ( 74 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1024 Budapest, (HU)
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 ( 21 ) E 12 707753

 ( 73 ) Eviosys Packaging Switzerland GmbH, Baar (CH)

 ( 74 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1024 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 16 199264

 ( 73 ) REHAU Automotive SE & Co.KG, Rehau (DE)

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

 ( 21 ) E 15 185806

 ( 73 ) AGROSISTEMI S.R.L., Piacenza (IT)

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

 ( 21 ) E 13 734279

 ( 73 ) Qualcomm Incorporated, San Diego, California (US)

 ( 74 ) dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, 1054 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 15 195153

 ( 73 ) REHAU Automotive SE & Co.KG, Rehau (DE)

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

 ( 21 ) E 09 711174

 ( 73 ) REHAU Automotive SE & Co.KG, Rehau (DE)

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

 ( 21 ) E 14 700215

 ( 73 ) REHAU Automotive SE & Co.KG, Rehau (DE)

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

 ( 21 ) E 12 733833

 ( 73 ) Qualcomm Incorporated, San Diego, California (US)

 ( 74 ) dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, 1054 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 15 709319

 ( 73 ) Autolus Limited, London, W12 7RZ (GB)

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

 ( 21 ) E 16 712424

 ( 73 ) Autolus Limited, London, W12 7RZ (GB)

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

 ( 21 ) E 16 710095

 ( 73 ) REHAU Automotive SE & Co.KG, Rehau (DE)

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

 ( 21 ) E 16 726416

 ( 73 ) Autolus Limited, London, W12 7RZ (GB)

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

 ( 21 ) E 18 201139

 ( 73 ) Contemporary Amperex Runzhi Software Technology Limited, Ningde city, Fujian (CN)

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

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 12. szám, 2022.06.28.

Vegyes európai szabadalmi közlemények

E957



 ( 21 ) E 14 815452

 ( 73 ) Häfele SE & Co KG, Nagold (DE)

 ( 74 ) dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, 1054 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 16 793746

 ( 73 ) REHAU Automotive SE & Co.KG, Rehau (DE)

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

 ( 21 ) E 11 191661

 ( 73 ) DST Holdings, Inc., Wilmington, DE (US)

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

 ( 21 ) E 15 783736

 ( 73 ) TRIUMF INC., Vancouver, British Columbia (CA)

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

 ( 21 ) E 15 774857

 ( 73 ) REHAU Automotive SE & Co.KG, Rehau (DE)

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

 ( 21 ) E 16 202598

 ( 73 ) REHAU Automotive SE & Co.KG, Rehau (DE)

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

 ( 21 ) E 18 202130

 ( 73 ) TRIUMF INC., Vancouver, British Columbia (CA)

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

A rovat 56 darab közlést tartalmaz. 

Név-, illetve címváltozás

 ( 11 ) E007404

 ( 21 ) E 03 772096

 ( 54 ) Eljárás 3-halogén-4,5-dihidro-1H-pirazolok előállítására

 ( 73 )  FMC Agro Singapore Pte. Ltd. 1/2, Singapore (SG) FMC Corporation 1/2, Philadelphia, Pennsylvania (US)

 ( 11 ) E012338

 ( 21 ) E 05 716483

 ( 54 ) Hőcserélőkhöz való alumíniumötvözet szalag vagy lemez gyártási eljárása

 ( 73 ) Hydro Aluminium Deutschland GmbH, 41517 Grevenbroich (DE)

 ( 11 ) E020177

 ( 21 ) E 09 405179

 ( 54 ) Kefe nélküli DC villamos motor

 ( 73 )  Micronel AG, 8317 Tagelswangen (CH) MABUCHI MOTOR ELECTROMAG SA, 1024 Ecublens (CH)

 ( 11 ) E023849

 ( 21 ) E 04 714520
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 ( 54 ) Módosított ellenanyag

 ( 73 ) Nykode Therapeutics AS, N-0349 Oslo (NO)

 ( 11 ) E030630

 ( 21 ) E 09 835688

 ( 54 ) C5AR antagonisták

 ( 73 ) ChemoCentryx,Inc., San Carlos, California (US)

 ( 11 ) E032406

 ( 21 ) E 09 718451

 ( 54 ) Eljárás 2-amino-5-cianobenzoésav származékok előállítására

 ( 73 )  FMC Agro Singapore Pte. Ltd. 1/2, Singapore (SG) FMC Corporation 1/2, Philadelphia, Pennsylvania (US)

 ( 11 ) E040388

 ( 21 ) E 15 756660

 ( 54 ) Jól tolerálható és nagy specificitású célraszabott rekombináz retrovírustörzsek egy halmazában található

aszimmetrikus targethelyek rekombinálására

 ( 73 )  Technische Universität Dresden, 01069 Dresden (DE) Leibniz-Institut für Virologie, 20251 Hamburg (DE)

 ( 11 ) E040592

 ( 21 ) E 11 727190

 ( 54 ) Homodimer fehérjeszerkezetek

 ( 73 ) Nykode Therapeutics AS, 0349 Oslo (NO)

 ( 11 ) E043361

 ( 21 ) E 12 809271

 ( 54 ) HPV elleni vakcinák

 ( 73 ) Nykode Therapeutics AS, 0349 Oslo (NO)

 ( 11 ) E045585

 ( 21 ) E 16 725997

 ( 54 ) Megnövelt biológiai hozzáférhetőséggel rendelkező Alvocidib gyógyszer-előanyagok

 ( 73 ) Sumitomo Pharma Oncology, Inc., Cambridge, Massachusetts (US)

 ( 11 ) E049071

 ( 21 ) E 17 020382

 ( 54 ) Elektromos kalapács

 ( 73 ) Scheppach GmbH, 89335 Ichenhausen (DE)

 ( 11 ) E055079

 ( 21 ) E 16 853686

 ( 54 ) Pirimidin vegyületek

 ( 73 ) Sumitomo Pharma Co., Ltd., Chuo-ku, Osaka, Japán (JP)

A rovat 12 darab közlést tartalmaz. 

Helyreigazítás

 ( 11 ) E057917
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 ( 21 ) E 15 736953

 ( 13 ) T9

 ( 54 ) Immunmodulátor szerek

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 12. szám, 2022.06.28.

Vegyes európai szabadalmi közlemények

E960



KIEGÉSZÍTŐ OLTALMI TANÚSÍTVÁNYRA VONATKOZÓ

KÖZLEMÉNYEK

Tájékoztatás kiegészítő oltalmi tanúsítványra vonatkozó bejelentésekről

 ( 21 )  S 22 00015

 ( 22 )  2022.05.03.

 ( 71 )  Bayer Intellectual Property GmbH, 40789 Monheim am Rhein, Alfred-Nobel-Strasse 50 (DE)

 ( 95 )  Finerenon és sói, szolvátjai és sói szolvátjai

 Termék típusa: Gyógyszer

 ( 68 )  HU E026441

 ( 54 )  Szubsztituált 4-aril-1,4-dihidro-1,6-naftiridinamidok és alkalmazásuk

 ( 92 )  EU/1/21/1616 2022.02.17

 Engedélyezett termék neve: Kerendia

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

 ( 21 )  S 22 00017

 ( 22 )  2022.05.09.

 ( 71 )  Deciphera Pharmaceuticals, LLC, 66044 Lawrence, Kansas, 643 Massachusetts, Suite 200 (US)

 ( 95 )  Ripretinib vagy gyógyszerészetileg elfogadható sója

 Termék típusa: Gyógyszer

 ( 68 )  HU E049958

 ( 54 ) Dihidronaftiridinek és rokon vegyületek, amelyek hasznosak kináz inhibitorokként proliferatív betegségek

 kezelésére

 ( 92 )  EU/1/21/1569 2021.11.24

 Engedélyezett termék neve: Quinlock - ripretinib

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

 ( 21 )  S 22 00018

 ( 22 )  2022.05.10.

 ( 71 )  Laboratorios Leon Farma SA, 24008 Leon, c/ La Vallina s/n - Poligono Industrial Navatejera Villaquilambre (ES)

 ( 95 )  Drospirenon

 Termék típusa: Gyógyszer

 ( 68 )  HU E058176

 ( 54 )  Drospirenont tartalmazó gyógyszerkészítmény, fogamzásgátlóként történő alkalmazásra

 ( 92 )  OGYI-T-23612/01-02 2019.11.07

 Engedélyezett termék neve: Slinda 4 mg filmtabletta

 ( 93 )  EU MTnr. 61678 2019.10.22

Engedélyezett termék neve: Slinda-drospirenon 

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

 ( 21 )  S 22 00019

 ( 22 )  2022.05.10.

 ( 71 )  ASCENDIS PHARMA ENDOCRINOLOGY DIVISION A/S , 2900 Hellerup , Tuborg Boulevard 12 (DK)

 ( 95 )  Lonapegszomatropin

 Termék típusa: Gyógyszer

 ( 68 )  HU E053855

 ( 54 )  Új polimer hGH prodrogok

 ( 92 )  EU/1/21/1607 2022.01.17
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 Engedélyezett termék neve: Lonapegsomatropin Ascendis Pharma-lonapegszomatropin

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

 ( 21 )  S 22 00020

 ( 22 )  2022.05.11.

 ( 71 )  Bayer CropScience AG, 40789 Monheim, Alfred-Nobel-Strasse 50 (DE)

 ( 95 )  Bixafen és trifloxistrobin kombinációja

 Termék típusa: Gyógyszer

 ( 68 )  HU E012926

 ( 54 )  Aktív vegyületeket tartalmazó fungicid kombinációk

 ( 92 )  6300/920-1/2022 NÉBIH 2022.03.18

 Engedélyezett termék neve: Cayunis

 ( 93 )  EU 0743 2020.09.29

 Engedélyezett termék neve: Cayunis

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

 ( 21 )  S 22 00022

 ( 22 )  2022.05.16.

 ( 71 )  AstraZeneca AB, S 151 85 Södertälje , Södertälje (SE)

 ( 95 )  Csökkentett Fc-ligandum-affinitású anti-IFNAR1 ellenanyagok

 Termék típusa: Gyógyszer

 ( 68 )  HU E028958

 ( 54 )  Csökkentett Fc-ligandum-affinitású anti-IFNAR1 ellenanyagok

 ( 92 )  EU/1/21/1623 2022.02.15

 Engedélyezett termék neve: Saphnelo - anifrolumab

 ( 93 )  EU EU/1/21/1623 2022.02.15

 Engedélyezett termék neve: Saphnelo - anifrolumab

 ( 74 )  Dr.Miskolczi Mária és Dr.Jalsovszky Györgyné, 1111 Budapest, Egry József u.40.fszt.1. (HU)

 ( 21 )  S 22 00023

 ( 22 )  2022.05.16.

 ( 71 )  AstraZeneca AB, S 151 85 Södertälje , Södertälje (SE)

 ( 95 )  Csökkentett Fc-ligandum-affinitású anti-IFNAR1 ellenanyagok

 Termék típusa: Gyógyszer

 ( 68 )  HU E028958

 ( 54 )  Csökkentett Fc-ligandum-affinitású anti-IFNAR1 ellenanyagok

 ( 92 )  EU/1/21/1623 2022.02.15

 Engedélyezett termék neve: Saphnelo - anifrolumab

 ( 93 )  EU EU/1/21/1623 2022.02.15

 Engedélyezett termék neve: Saphnelo - anifrolumab

 ( 74 )  Dr.Miskolczi Mária és Dr.Jalsovszky Györgyné, 1111 Budapest, Egry József u.40.fszt.1. (HU)

 ( 21 )  S 22 00024

 ( 22 )  2022.05.25.

 ( 71 )  Merck Patent GmbH, 64293 Darmstadt, Frankfurter Strasse 250 (DE)

 ( 95 )  Tepotinib és gyógyszerészetileg alkalmazható szovátjai, sói, tautomerjei és sztereoizomerjei

 Termék típusa: Gyógyszer

 ( 68 )  HU E022920

 ( 54 )  Piridazinon-származékok
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 ( 92 )  EU/1/21/1596 2022.02.17

 Engedélyezett termék neve: Tepmetko-tepotinib

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

 ( 21 )  S 22 00025

 ( 22 )  2022.05.25.

 ( 71 )  ChemoCentryx, Inc., 94070 San Carlos, California, 835 Industrial Road Suite 600 (US)

 ( 95 )  Avakopán és gyógyászatilag elfogadható sói

 Termék típusa: Gyógyszer

 ( 68 )  HU E030630

 ( 54 )  C5AR antagonisták

 ( 92 )  EU/1/21/1605 2022.01.19

 Engedélyezett termék neve: Tavneos

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

 ( 21 )  S 22 00026

 ( 22 )  2022.06.03.

 ( 71 )  Apellis Pharmaceuticals, Inc., MA 02451 Waltham, 100 5th Avenue (US)

 ( 95 )  Pegcetacoplan - ASPAVELI

 Termék típusa: Gyógyszer

 ( 68 )  HU E055564

 ( 54 )  Hosszan ható compstatin-analógok és kapcsolódó készítmények, valamint módszerek

 ( 92 )  EU/1/21/1595 2021.12.13

 Engedélyezett termék neve: Aspaveli - pegcetacoplan

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

A rovat 10 darab közlést tartalmaz. 
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Megadott kiegészítő oltalmi tanúsítványok

 ( 11 )  S000599

 ( 21 )  S 21 00016

 ( 22 )   2021.04.28.  

 ( 73 )   Bayer CropScience Aktiengesellschaft, 40789 Monheim (DE)  

 ( 95 )  Fluopiram és spiroxamin kombinációja

 Termék típusa: Növényvédő szer

 ( 68 )   HU E002220  

 ( 54 ) Piridiletilbenzamid-származékot és az ergoszterin bioszintézisét gátló képes vegyületet tartalmazó fungicid

  készítmény  

 ( 92 )   6300/3446-1/2020 2020.11.05  

  Engedélyezett termék neve: Luna Max  

 ( 93 )   AT 3888 2018.01.17  

  Engedélyezett termék neve: Luna Max  

 ( 24 )   2025.02.11  

 ( 94 )   2030.02.10  

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

 ( 11 )  S000600

 ( 21 )  S 21 00040

 ( 22 )   2021.09.20.  

 ( 73 )   Paion UK Limited, TW9 2PR Richmond, London (GB)  

 ( 95 )  Remimazolám vagy gyógyászatilag elfogadható sója

 Termék típusa: Gyógyszer

 ( 68 )   HU E037734  

 ( 54 )   Rövid ideig ható benzodiazepineket tartalmazó készítmények  

 ( 92 )   EU/1/20/1505 2021.03.29  

  Engedélyezett termék neve: Byfavo  

 ( 24 )   2033.05.23  

 ( 94 )   2036.03.29  

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

 ( 11 )  S000602

 ( 21 )  S 20 00051

 ( 22 )   2020.11.30.  

 ( 73 )   SANOFI, 75008 Paris (FR)  

  The Regents of the University of California, 94607 Oakland (US)  

 ( 95 )  Izatuximab

 Termék típusa: Gyógyszer

 ( 68 )   HU E044142  

 ( 54 )   Anti-CD38 ellenanyagokat és lenalidomidot tartalmazó készítmények  

 ( 92 )   EU/1/20/1435 2020.06.03  

  Engedélyezett termék neve: Sarclisa - izatuximab  

 ( 24 )   2033.12.07  

 ( 94 )   2035.06.03  

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

 ( 11 )  S000604
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 ( 21 )  S 21 00041

 ( 22 )   2021.09.28.  

 ( 73 )   Dicerna Pharmaceuticals, Inc., 02421 Lexington (US)  

 ( 95 )  Lumaszirán

 Termék típusa: Gyógyszer

 ( 68 )   HU E055470  

 ( 54 )   Eljárások és kompozíciók a glikolát-oxidáz (HAO1) kettős szálú RNA általi specifikus gátlására  

 ( 92 )   EU/1/20/1496 2020.11.23  

  Engedélyezett termék neve: Oxlumo - Lumaszirán  

 ( 24 )   2034.12.27  

 ( 94 )   2035.11.23  

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

 ( 11 )  S000605

 ( 21 )  S 21 00035

 ( 22 )   2021.09.09.  

 ( 73 )   Incyte Holdings Corporation, 19803 Wilmington (US)  

 ( 95 )  Pemigatinib vagy gyógyászatilag elfogadható sója

 Termék típusa: Gyógyszer

 ( 68 )   HU E031916  

 ( 54 )   Szubsztituált triciklusos vegyületek mint FGFR inhibitorok  

 ( 92 )   EU/1/21/1535 2021.03.29  

  Engedélyezett termék neve: Pemazyre - pemigatinib  

 ( 24 )   2033.06.13  

 ( 94 )   2036.03.29  

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

 ( 11 )  S000606

 ( 21 )  S 21 00037

 ( 22 )   2021.09.14.  

 ( 73 )   F. Hoffmann-la Roche AG, 4070 Basel (CH)  

  PTC Therapeutics, Inc., 07080 South Plainfield, NJ (US)  

 ( 95 )  Riszdiplám vagy gyógyászatilag elfogadható sója

 Termék típusa: Gyógyszer

 ( 68 )   HU E046491  

 ( 54 )   Vegyületek gerinc eredetű izomsorvadás kezelésére  

 ( 92 )   EU/1/21/1531 2021.03.29  

  Engedélyezett termék neve: Evrysdi - Riszdiplám  

 ( 24 )   2035.05.12  

 ( 94 )   2036.03.29  

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

A rovat 6 darab közlést tartalmaz. 
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Tájékoztatás kiegészítő oltalmi tanúsítvány időtartamának meghosszabbítása iránti kérelmekről

 ( 11 )  S000150

 ( 21 )  S 12 00020

 ( 22 )   2012.09.21.  

 ( 73 )   EISAI R&D Management Co., Ltd., Tokyo, 6-10, Koishikawa 4-chome, Bunkyo-ku (JP)  

 ( 95 )  Eribulin és gyógyszerészetileg elfogadható sói

 Termék típusa: Gyógyszer

 ( 68 )   HU 227912  

 ( 54 )   Halichondrinanalógok és eljárás előállításukra és alkalmazásukra  

 ( 92 )   EU/1/11/678/001-002 2011.03.17  

  Engedélyezett termék neve: "HALAVEN - Eribulin", emberi felhasználásra szánt gyógyászati termék  

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

 ( 98 )   2022.06.03.  

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

Név-, illetve címváltozás

 ( 21 )  S 22 00015

 ( 95 )  Finerenon és sói, szolvátjai és sói szolvátjai

 Termék típusa: Gyógyszer

 ( 71 )  Bayer Intellectual Property GmbH, 40789 Monheim am Rhein, Alfred-Nobel-Strasse 50 (DE)

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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HASZNÁLATI MINTA KÖZLEMÉNYEK

Megadott használati mintaoltalmak

A. SZEKCIÓ - KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK

 ( 51 ) A01K 27/00 (2006.01)

 ( 11 ) 0005443 2022.04.06.

 ( 21 )  U 21 00063

 ( 22 )  2021.04.19.

 ( 73 )  JULIUS-K9 Zrt., Szigetszentmiklós (HU)

 ( 72 )  Sebő Gyula, Szigetszentmiklós, (HU)

 ( 54 )  Mozgássegítő mellhám

 ( 74 )  EMRI-PATENT Iparjogvédelmi Kft., Debrecen

 ( 57 )
Mozgássegítő mellhám (18), elsősorban gyengénlátó kutyák és más négylábú házikedvencek számára, amely

mozgássegítő mellhámnak (18) háti eleme (1), mellöve (17), mellkas alatti öve (7) és védőkerete (9) van, a háti

elem (1) az állat nyakvonalát a nyakszirt felől körülölelő összekötő elemre (4) és az összekötő elem (4)

folytatásában, az állat gerincvonala mentén húzódó tengelyvonal (16) mindkét oldalán egy-egy oldalrészre (3)

tagolódik, amely oldalrészeken (3) oldalrészi tépőzárak (6) vannak rögzítve, továbbá a háti elemen (1) az állat

fejével ellentétes irányba kinyúló legalább egy pórázcsatlakozó elem (5) van, a mellöv (17) az állat két válla közt

a szegycsonton áthaladó és az oldalrészekbe (3) kapcsolódik, amely oldalrészeket (3) az állat mellkasa alatt a

mellkas alatti öv (7) köti össze, amely mellkas alatti öv (7) legalább az egyik oldalrészhez (3) egy csatlakozó

elemmel (8) oldhatóan kapcsolódik, a védőkeret (9) a mellövet (17) a kutya mellkasával ellentétes oldalról

körbeölelő kialakítású és a mellöv (17) irányában kinyúló, a mellövön (17) túlnyúló mellövi részből (10) és a

tengelyvonal (16) mindkét oldalán a mellövi részhez (10) kapcsolódó egy-egy végelemből (11) áll, ahol a mellövi

résznek (10) a tengelyvonal (16) mindkét oldalán egy-egy, a mellövi részben (10) anyagfolytonosan folytatódó,

befogott része (19) van,

azzal jellemezve, hogy

a végelem (11) végelemi tépőzárból (12) és fedőelemből (13) áll, ahol a végelemi tépőzár (12) és a fedőelem (13)

között van a befogott rész (19), továbbá a végelemi tépőzár (12) a fedőelem (13) és a befogott rész (19)

egymással fixen össze vannak rögzítve és a mellöv (17) vonalában az oldalrészi tépőzáron (6) oldhatóan, a

védőkeret (9) mellövön (17) való túlnyúlásának mértékét változtathatóan, vannak csatlakoztatva.

 ( 51 ) A61G 7/047 (2006.01)

A61G 7/05 (2006.01)
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A61G 10/02 (2006.01)

 ( 11 ) 0005459 2022.05.05.

 ( 21 )  U 21 00210

 ( 22 )  2021.12.07.

 ( 73 )  Gemitech Kft., Pilisvörösvár (HU)

 ( 72 )  Gemela Márton Ádám, Pilisvörösvár, (HU)

 Dr. Gemela Zsuzsanna, Pilisvörösvár, (HU)

 ( 54 )  Negatív nyomású, egészségügyi izolációs ágyrendszer

 ( 66 )  U2100117 2021.06.08. HU

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

 ( 57 )
Negatív nyomású, egészségügyi izolációs ágyrendszer (100), amely tartalmaz: 

- egy kerekekkel (140) és mozgatószerkezettel (130) ellátott tartószerkezetet (110), amely egy fekvőfelületet

(120) és átlátszó anyagból készült oldalfalakat és felső falat tart, 

- a tartószerkezethez (110) rögzített légszivattyút (170), amelyhez légszállító csövek (172) kapcsolódnak, és

amely vezérlési kapcsolatban áll egy, az izolációs ágyrendszer (100) részét képező vezérlőegységgel (182), az

oldalfalak legalább egyikén kialakított, légmentesen zárható ajtót (156), az oldalfalakon és/vagy a felső falon

kialakított legalább egy légbeömlő nyílást (158), azzal jellemezve, hogy 

- az izolációs ágyrendszer tartalmaz továbbá egy mikrofont (180), amely jelátviteli kapcsolatban áll a

vezérlőegységgel (182); továbbá 

- ahol az oldalfalak és a felső fal anyaga ezüstöt vagy ezüsttartalmú vegyületet tartalmaz, és a tartószerkezet (110)

elemei ezüstöt vagy ezüsttartalmú vegyületet tartalmazó festékkel vannak bevonva.

B. SZEKCIÓ - IPARI MŰVELETEK ÁLTALÁBAN ÉS SZÁLLÍTÁS

 ( 51 ) B65G 15/00 (2006.01)

 ( 11 ) 0005444 2022.04.06.

 ( 21 )  U 21 00172

 ( 22 )  2021.09.24.

 ( 73 )  Dövényi Zoltán, Szentendre (HU)

 ( 72 )  Dövényi Zoltán, Szentendre, (HU)

 ( 54 )  Berendezés folyamatos szállítóberendezés anyagáramának mozgási energiájának hasznosítására

 ( 66 )  U2100005 2021.01.11. HU

 ( 74 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
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 ( 57 ) Berendezés folyamatos szállítóberendezéssel továbbított anyagáram mozgási energiájának hasznosítására, azzal

jellemezve, hogy a folyamatos szállítóberendezés (1) anyagáramot (4) ledobó ledobóvége (3) alatt, a folyamatos

szállítóberendezés (1) tartószerkezetéhez (2) csatlakozó tartószerkezete (5), a tartószerkezet (5) szabad végéhez

kapcsolódó, egy vízszintes tengelyen (6) csapágyazott, a folyamatos szállítóberendezésről (1) érkező anyagáram

által hajtott lapátokkal (9) ellátott járókereke (7), a járókerékkel (7) közös tengelyű generátora (8), a generátorral

(8) összekapcsolt, a tartószerkezethez (2) rögzített tárolója van.

E. SZEKCIÓ - HELYHEZ KÖTÖTT LÉTESÍTMÉNYEK

 ( 51 ) E01F 9/608 (2016.01)

E01F 9/631 (2016.01)

 ( 11 ) 0005450 2022.04.12.

 ( 21 )  U 20 00186

 ( 22 )  2020.10.27.

 ( 73 )  BETONWERK s.r.o., Štúrovo (SK)

 ( 72 )  Dubrovszky Gábor 40%, Pécs, (HU)

 Búr Csongor 20%, Tomor, (HU)

 Kádár Ottó 20%, Velence, (HU)

 Dr. Kovács Tamás 20%, Budaörs, (HU)

 ( 54 )  Előregyártott szerkezeti elem együttes közúti forgalomtereléshez

 ( 74 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 57 )
Előregyártott szerkezeti elem együttes elsősorban ideiglenesen alkalmazott egyedi korlátként közúti

forgalomtereléshez, amelynek felfelé szűkülő keresztmetszetű gerenda teste és azt befogadó acél megtámasztó

idoma van, azzal jellemezve, hogy a gerenda test feszített vasbeton gerenda, amely végelemből (2) és köztes

gerendaelemeknek (3) megtámasztó idomok (1) által egymáshoz illesztett sorozatából áll, a végelem (2) egyik

vége (2a) és a köztes gerendaelemek (3) mindkét vége (3a, 3b) a megtámasztó idomhoz (1) van kapcsolva, a

megtámasztó idom (1) a végelem (2) vége (2a) és a köztes gerendaelem (3) végeinek (3a, 3b) befogadására és

rögzítésére alkalmas acél elem, a megtámasztó idom (1) oldalfelülete mentén a végelem (2) végének (2a) és a

köztes gerendaelem (3) végeinek (3a, 3b) a talpszélessége a végelem (2) és a köztes gerendaelem (3) teljes

szélességénél kisebb, a végelem (2) a köztes gerendaelemhez (3), valamint két egymás mellé helyezett köztes

gerendaelem (3) egymáshoz a megtámasztó idom (1) által csatlakozik, a végelem (2) megtámasztó idom (1)

fölötti vége (2a) és a köztes gerendaelem (3) mindkét vége (3a, 3b) legalább egy darab, a teljes szerkezeti

magasságon végigmenő, beágyazott csőszerelvényt (4) tartalmaz, a végelem (2) és a köztes gerendaelem (3) a

megtámasztó idomhoz (1) a csőszerelvénybe (4) helyezett csavarmenetes rögzítő elem (5) útján van

hozzáerősítve.
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 ( 51 ) E04B 1/00 (2006.01)

E04B 1/12 (2006.01)

E04B 1/35 (2006.01)

E04C 1/00 (2006.01)

E04C 2/16 (2006.01)

 ( 11 ) 0005452 2022.04.12.

 ( 21 )  U 21 00118

 ( 22 )  2021.06.09.

 ( 73 )  Olaj Máté 80%, Veszprém (HU)

 Csík Richárd 20%, Veszprém (HU)

 ( 72 )  Olaj Máté 80%, Veszprém, (HU)

 Csík Richárd 20%, Veszprém, (HU)

 ( 54 )  Ön- és teherhordó épületszerkezeti rendszer szalmából

 ( 74 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 57 )
Ön- és teherhordó épületszerkezeti rendszer szalmából, mely alapból és az alapra egymás mellé és egymásra

helyezett, épületszerkezeti elemekből áll, azzal jellemezve, hogy az épületszerkezeti elemek, 60-170 cm átmérőjű

és 90-350 kg tömegű hengeres szalmabálák (1) és/vagy hasáb alakú szalmabálák (4), amelyeknek alapra (3)

merőleges oldalainak legalább egy része acélhálóval (2) körbe van fogva, és az egymás mellé helyezett,

szalmabálák (1, 4) az acélháló (2) segítségével oldalirányban egymáshoz vannak rögzítve.
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 ( 51 ) E04B 1/80 (2006.01)

B32B 18/00 (2006.01)

B32B 27/40 (2006.01)

E04F 13/077 (2006.01)

 ( 11 ) 0005453 2022.04.19.

 ( 21 )  U 21 00193

 ( 22 )  2021.10.29.

 ( 73 )  Miskolci Egyetem, Miskolc (HU)

 Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft., Szentendre (HU)

 ( 72 )  Velősy András 60%, Leányfalu, (HU)

 Dr. Józsa Zsuzsanna 20%, Budapest, (HU)

 Dr. Czél György 20%, Miskolc, (HU)

 ( 54 )  Égésgátolt homlokzatszigetelő panel

 ( 74 )  dr. Czél György, Miskolc-Egyetemváros

 ( 57 )
Égésgátolt homlokzatszigetelő panel (1) épületek falszerkezetének hőszigetelésére amely téglány alakú és

habosított poliuretán hőszigetelő magból (2), egyik homlokfelületén hordozó papírból (15) a külvilág felé eső

oldalán tűzálló rétegből áll, azzal jellemezve, hogy a tűzálló réteg a hőszigetelő maggal oszthatatlan egységet

képező olyan kéreg (13) amit az égésgátolt homlokzatszigetelő panel oldallapjain peremszigetelés (4) vesz körül.

 ( 51 ) E04D 3/00 (2006.01)

E04D 3/366 (2006.01)

 ( 11 ) 0005456 2022.04.29.

 ( 21 )  U 21 00189

 ( 22 )  2021.10.26.

 ( 73 )  Veres Vilmos István, Hangács (HU)

 ( 72 )  Veres Vilmos István, Hangács, (HU)

 ( 54 )  Tetőszerkezeti elem

 ( 74 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 57 )
Tetőszerkezeti elem tetőszerkezet éleinek találkozásánál kialakuló vápa lefedésére, azzal jellemezve, hogy íves

középső része (2), a középső részhez (2) két oldalt csatlakozó felső részükön átmenő nyílással (4) ellátott

szárnyrészei (3) vannak, valamint hátsó felületén, a középső rész (2) és a szárnyrész (3) találkozásánál a nyílások

(4) alatt legalább két kidudorodással (5) vannak ellátva.
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 ( 51 ) E04F 15/06 (2006.01)

E04F 15/18 (2006.01)

F24D 3/14 (2006.01)

 ( 11 ) 0005451 2022.04.12.

 ( 21 )  U 21 00069

 ( 22 )  2021.04.26.

 ( 73 )  Merkapt Zrt., Budapest (HU)

 ( 72 )  Szemán Róbert, Budapest, (HU)

 ( 54 )  Vékony rétegrendű padlófűtési rendszer

 ( 57 )
Vékony rétegrendű padlófűtési rendszer, azzal jellemezve, hogy a rendszer réteg elrendezése 

- aljzatból (1), 

- flexibilis ragasztóból (2), 

- fűtőközeg áramoltatására alkalmas padlófűtéscső (5) befogadására kialakított, a padlófűtéscső (5) alakjának

megfelelő alakú horonnyal (6) ellátott rendszerlemezből (4), 

- padlófűtéscsőből (5), 

- flexibilis aljzatkiegyenlítőből (8) 

- padlóburkolatból (9) áll, 

a rendszerlemez (4) mindkét oldalán flexibilis tapadóhíd bevonattal (3) van bevonva és a padlófűtéscső (5) és a

horony (6) között flexibilis aljzatkiegyenlítő (8) anyaggal, előnyösen habarcsanyaggal ki van töltve és a flexibilis

aljzatkiegyenlítő (8) anyagával impregnált üvegszövet hálóval (7) van lefedve.

 ( 51 ) E04G 9/00 (2006.01)
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E04G 9/10 (2006.01)

E04G 11/00 (2006.01)

E04G 11/08 (2006.01)

 ( 11 ) 0005449 2022.04.12.

 ( 21 )  U 22 00044

 ( 22 )  2019.11.19.

 ( 67 )  P1900389 2019.11.19. HU

 ( 73 )  Koczka Béla, Mány (HU)

 ( 72 )  Koczka Béla, Mány, (HU)

 ( 54 )  Öntőzsaluzat

 ( 74 )  Kiss János József, Budapest

 ( 57 )
Öntözőzsaluzat, amely párnaborítással ellátott merev zsalutáblát (1.1) és támaszokat (6) magába foglaló

különálló, azonos kialakítású, egymással szembefordított zsaluelemekből (1) áll, azzal jellemezve, hogy a

párnaborítás egy osztatlan, rugalmas párnalap (4), amely leszorítókerettel (2) Iégzáróan van a zsalutáblára (1.1) a

kerülete mentén rögzítve, a zsalutáblához (1.1) egy átmenő feltöltőcsonk (3) van csatlakoztatva és a támasznak

(6) legalább két feszítő támaszrúdja (8.1, 8.2) van.

 ( 51 ) E06B 9/52 (2006.01)

 ( 11 ) 0005462 2022.05.06.

 ( 21 )  U 21 00201

 ( 22 )  2019.01.31.

 ( 67 )  P1900033 2019.01.31. HU

 ( 73 )  Gál Szabina, Balatonalmádi (HU)

 ( 72 )  Gál Szabina, Balatonalmádi, (HU)

 ( 54 )  Tetőtéri nyílászáróra szerelhető rovarháló

 ( 74 )  Király György, Budapest

 ( 57 )
Tetőtéri nyílászáróra (1) szerelhető rovarháló (10), amely a nyílászáró (1) tokjára (2) és nyíló elemére (3) rögzített

rögzítő csíkból (36), és a rögzítő csíkhoz (36) kapcsolódó, a rovarháló(k) (10) élein elhelyezett további rögzítő

csíkkal (35) van a nyílászáró tokjához (2) és a nyíló eleméhez (3) rögzítve, azzal jellemezve, hogy a nyílászáró

(1) tokjára (2) rögzített rögzítő csík (36) a tok (2) belső felületének (4) szélére (81), és a nyílászáró (1) nyíló

eleme (3) belső front felületének (7) külső szélére (82) van rögzítve, ahol a rögzítő csík (36) 10 - 30 mm széles,

továbbá a rovarháló (10) légáteresztő része a nyílászáró (1) nyitott helyzetében lévő nyílás(ok) (83) felületének

kiterített alakjával egyező alakú, továbbá a rovarháló (10) a kerülete mentén 10 - 30 mm széles kerületi sávval

(34) van ellátva, és a kerületi sávhoz (34) szintén rögzítő csík (35) van rögzítve.
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F. SZEKCIÓ - MECHANIKA, VILÁGÍTÁS, FŰTÉS

 ( 51 ) F21L 19/00 (2006.01)

 ( 11 ) 0005442 2022.04.04.

 ( 21 )  U 21 00186

 ( 22 )  2021.02.24.

 ( 73 )  Astron s.r.o., Jasov (SK)

 ( 72 )  Natália Nozdroviczká, Jasov, (SK)

 Stefan Timko, Jasov, (SK)

 ( 54 )  Lámpás

 ( 30 ) PUV 117-2020 2020.06.23. SK

 ( 74 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 57 )
Lámpás (17), amelynek gyertyatartó edénye (3), valamint abban elhelyezett, gyertyatesttel (11) és kanóccal (16)

rendelkező gyertyája (1) van, azzal jellemezve, hogy a gyertyatest (11) felső felületébe (13) legalább egy

hosszirányú, célszerűen függőleges tároló nyílás (14) van bemélyítve; és a gyertyatartó edény (3) oldalfalának a

belső felülete legalább egy címkét (5) tartalmaz.

 ( 51 ) F21L 19/00 (2006.01)

 ( 11 ) 0005441 2022.04.04.

 ( 21 )  U 21 00184

 ( 22 )  2021.02.24.

 ( 73 )  Astron s.r.o., Jasov (SK)

 ( 72 )  Natália Nozdroviczká, Jasov, (SK)

 Stefan Timko, Jasov, (SK)

 ( 54 )  Lámpás
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 ( 30 ) PUV 117-2020 2020.06.23. SK

 ( 74 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 57 )
Lámpás (17), amelynek gyertyatartó edénye (3), valamint abban elhelyezett, gyertyatesttel (11) és kanóccal (16)

rendelkező gyertyája (1) van, azzal jellemezve, hogy a gyertyatest (11) felső felületébe (13) legalább egy

hosszirányú, célszerűen függőleges tároló nyílás (14) van bemélyítve; és hogy a gyertyatartó edény (3)

oldalfalának a belső felülete legalább egy domborművet (4) tartalmaz.

 ( 51 ) F23G 5/04 (2006.01)

 ( 11 ) 0005461 2022.05.05.

 ( 21 )  U 21 00204

 ( 22 )  2021.11.25.

 ( 73 )  PIRAZOL Kft., Salgótarján (HU)

 ( 72 )  Sztancsek Ákos 40%, Bátonyterenye, (HU)

 Tóth Gábor 20%, Pásztó, (HU)

 Filius Balázs 20%, Salgótarján, (HU)

 Törőcsik Gábor József 20%, Bátonyterenye, (HU)

 ( 54 )  Szárítóreaktor

 ( 74 )  Kiss János József, Budapest

 ( 57 )
Szárítóreaktor, különösen a tengeri iparágaknál képződő nedveshulladék szárítására, amelynek ellenőrző

ablakokkal (2.5) ellátott reaktorháza (2), a reaktorházba (2) beépített hajtott forgórésze (3), fedele (2.1),

nedveshulladék betöltő nyílása (2.3), ürítő nyílása (2.4) és a hajtott szerkezeti egységek működését algoritmussal

automatikusan vezérlő elektronikus vezérlő egysége van, azzal jellemezve, hogy 

- a reaktorház (2) alsó részében fűtőolajat befogadó U alakú olajtér (2.8) van kialakítva, 

- a forgórész (3) két párhuzamos tengelyű, azonos felépítésű, egymástól különálló, fűtőolajat befogadó üreges

csigatengelyből (3.1) áll, 

- frekvenciaváltós villamos motorral összekapcsolt hajtóműt és abszolút enkódert magába foglaló csigatengely

hajtása (3.3) van, 

- a csigatengelyekre (3.1) fűtőolajat befogadó üreggel (3.15) ellátott, csavarvonal alakúra meghajlított

csigalevelek (3.2) csavarvonalszerűen hegesztéssel vannak rögzítve, 

- a csigalevelek (3.2) a kerületük mentén bemélyedésekkel (3.12) vannak ellátva, 

- a csigatengelyek (3.1) két végén elrendezett csigalevelek (3.2) üregei (3.15) alatt a csigatengelyeken (3.1)

fűtőolajat átvezető furatok (3.9) vannak kialakítva.
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G. SZEKCIÓ - FIZIKA

 ( 51 ) G01N 13/00 (2006.01)

A61K 9/00 (2006.01)

B81B 1/00 (2006.01)

 ( 11 ) 0005445 2022.04.07.

 ( 21 )  U 20 00187

 ( 22 )  2020.10.27.

 ( 73 )  Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Budapest (HU)

 ( 72 )  Lukács Bence 45%, Budapest, (HU)

 Vidáné Dr. Erdő Franciska 45%, Budapest, (HU)

 dr. Bajza Ágnes 5%, Budapest, (HU)

 dr. Iván Kristóf 5%, Budapest, (HU)

 ( 54 )  Mikrofluidikai diffúziós cella transzdermális hatóanyagok vizsgálatához

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

 ( 57 )
Mikrofluidikai diffúziós cella transzdermális hatóanyagok vizsgálatához, amely tartalmaz egy donorkamrát (12)

transzdermális hatóanyagok befogadására, egy receptorkamrát (11) és egy membránt (18), azzal jellemezve, hogy

tartalmaz továbbá: 

- egy csatornaréteget (1), amelyben egy vízszintes mikrofluidikai csatorna (16) van kialakítva az egyik végén egy

beömlőnyílással (10), a másik végén egy kiömlőnyílással (9), és ahol a mikrofluidikai csatorna (16) mentén a

receptorkamra (11) van kiképezve, 

- egy felső záróréteget (2) a csatornaréteg (1) felett, 

- a felső záróréteg (2) felett elrendezett donorkamrát (12), ahol a donorkamra (12) a felső zárórétegen (2)

keresztül áramlási kapcsolatban áll a receptorkamrával (11), és ahol a donorkamra (12) és a receptorkamra (11)

közötti áramlási úton a membrán (18) van elrendezve, ahol a membrán (18) egy, a felső záróréteg (2) felett

elrendezett felső stabilizáló elem (7) és egy, alsó keret (5) alatt elrendezett alsó stabilizáló elem (8) révén

helyzetében rögzítve van, ahol a felső stabilizáló elem (7) és az alsó stabilizáló elem (8) rögzítőcsavarok (15) által

van egymással összekötve.
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 ( 51 ) G07D 13/00 (2006.01)

B25J 15/06 (2006.01)

B65G 47/00 (2006.01)

B65H 5/00 (2006.01)

G01G 3/10 (2006.01)

 ( 11 ) 0005447 2022.04.07.

 ( 21 )  U 21 00188

 ( 22 )  2021.07.16.

 ( 67 )  P2100274 2021.07.16. HU

 ( 73 )  Schumicky Pál, Páty (HU)

 ( 72 )  Schumicky Pál, Páty, (HU)

 ( 54 )  Készpénz csomagoló automata

 ( 74 )  Dwornik Marek, Budapest

 ( 57 )
Készpénz csomagoló automata (200), azzal jellemezve, hogy pneumatikus megfogófejet (10), a megfogófejjel

(10) összekapcsolt és a megfogófej (10) mozgatására szolgáló robotkart (100), a megfogófej (10) és a robotkar

(100) működtetésére alkalmasan konfigurált központi vezérlő egységet (80), valamint készpénz tároló eszköz (22)

rögzítésére és a rögzítés oldására szolgáló tartó berendezést (90) tartalmaz, amely megfogófej (10) vázzal (12), a

vázra (12) szerelt több vákuumos tapadókoronggal (16), valamint a megfogófej (10) robotkarhoz (100) történő

rögzítésére szolgáló tartó konzollal (30) rendelkezik, a tartó konzol (30) egy vagy több súlymérő egységen (40)

keresztül a vázhoz (12) van rögzítve, amely egy vagy több súlymérő egység (40) a vázat (12) a tartó konzollal

(30) összekötő, a váz (12) és a tartó konzol (30) relatív elmozdulását megengedő és a relatív elmozdulás hatására

deformálódó rugalmas elemet (42), valamint a rugalmas elemhez (42) rögzített és a rugalmas elemmel (42) együtt

deformálódó egy vagy több nyúlásmérő szenzort (44) tartalmaz.
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H. SZEKCIÓ - VILLAMOSSÁG, ELEKTROMOSSÁG

 ( 51 ) H01F 38/18 (2006.01)

 ( 11 ) 0005460 2022.05.05.

 ( 21 )  U 20 00217

 ( 22 )  2020.12.14.

 ( 73 )  Tirsan Kardan Sanayi Ve Ticaret anonim Şirketi, Yunusemre Manisa (TR)

 ( 72 )  Oguzhan Aldemir, Yunusemre Manisa, (TR)

 Sedat Tarakçi, Kisim Yunusemre Manisa, (TR)

 Efe Işik, Yunusemre-Manisa, (TR)

 ( 54 )  Hajtótengely mechanizmus vezeték nélküli teljesítményátadás biztosítására

 ( 30 ) 2019/20185 2019.12.13. TR

 ( 74 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 57 )
A jelen használati minta egy vezeték nélküli erőátvitelt biztosító hajtótengely mechanizmusra vonatkozik, amely

a következőket foglalja magában; 

egy középcsapágy (30), amely egy járművel van összekapcsolva, hogy a meghajtótengelyt hordozza; 

a fővilla (10) kardánkereszt elemmel rendelkezik, amely mechanikai mozgást ad át a többi villa elemnek, és egy

főcsonknak (20), amely a fővillához (10) a középcsapágyon keresztül csatlakozik; 

egy rögzített hordozó (61), amely a középcsapágy (30) középpontjában helyezkedik el; 

egy mozgó hordozó (71), amely a fővillán (10) helyezkedik el; 

a fővillához (10) kapcsolódó primer tekercs (60), amelyik a rögzített hordozó (61) köré van körkörösen

tekercselve, és a szekunder tekercs (70), amely a főcsonkhoz (20) kapcsolódik és körkörös módon a mozgó

hordozó (71) köré van tekercselve és 

a két átviteli kábel (43) az energiaforrásból származó energia átvitelére a primer tekercshez (60), azzal

jellemezve, hogy a következőket tartalmazza; 

egy vezetőképes csillapító elem (40) kapcsolódik az átviteli kábelhez (43).

A rovat 16 darab közlést tartalmaz. 
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FORMATERVEZÉSI MINTAOLTALMI KÖZLEMÉNYEK

Megadott formatervezési mintaoltalmak

10. OSZTÁLY - ÓRÁK, KARÓRÁK ÉS EGYÉB MÉRŐMŰSZEREK, ELLENŐRZŐ ÉS

JELZŐMŰSZEREK

 ( 11 ) 0092914 2022.05.05

 ( 21 )  D 22 00004

 ( 22 )  2022.01.10.

 ( 72 )  Urbán László, 1087 Budapest, Százados út 15-17. (HU)

 ( 73 )  Urbán László, 1087 Budapest, Százados út 15-17. (HU)

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

 ( 54 )  Kakukkos óra

 ( 55 )

 

 1/1. ábra

 

 1/2. ábra

 

 1/3. ábra

 ( 51 )  10-01

21. OSZTÁLY - JÁTÉKOK, JÁTÉKSZEREK, SÁTRAK ÉS SPORTCIKKEK

 ( 11 ) 0092920 2022.03.25

 ( 21 )  D 21 00083

 ( 22 )  2021.10.05.

 ( 72 )  Grynaeus László József, 1162 Budapest, Bekecs u. 79. (HU)

 ( 73 )  Grynaeus László József, 1162 Budapest, Bekecs u. 79. (HU)

 ( 54 )  Társasjáték

 ( 55 )

 

 1/1. ábra

 

 2/1. ábra

 ( 51 )  21-01

 ( 11 ) 0092913 2022.05.05

 ( 21 )  D 21 00074

 ( 22 )  2021.08.18.

 ( 72 )  Tompa László, 2072 Zsámbék, Dózsa György utca 3. (HU)

 ( 73 )  Tompa László, 2072 Zsámbék, Dózsa György utca 3. (HU)

 ( 54 )  Logikai játék készlet

 ( 55 )
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 1/1. ábra

 

 1/4. ábra

 

 1/7. ábra

 

 1/2. ábra

 

 1/5. ábra

 

 1/3. ábra

 

 1/6. ábra

 ( 51 )  21-01

32. OSZTÁLY - GRAFIKUS SZIMBÓLUMOK ÉS LOGÓK, FELÜLETI MINTÁZATOK, DÍSZÍTÉS

 ( 11 ) 0092918 2022.03.26

 ( 21 )  D 21 00081

 ( 22 )  2021.09.29.

 ( 72 )  Albrecht Anett, 2060 Bicske, Kossuth utca 56. (HU)

 ( 73 )  Albrecht Anett, 2060 Bicske, Kossuth utca 56. (HU)

 ( 54 )  Grafikai szimbólum [rajzfilm figura]; Felületi mintázat; Logó
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 ( 11 ) 0092919 2022.03.25

 ( 21 )  D 21 00087

 ( 22 )  2021.10.20.

 ( 72 )  Keindl Győző, 2837 Vértesszőlős, Sánc u. 4. (HU)

 ( 73 )  Keindl Győző, 2837 Vértesszőlős, Sánc u. 4. (HU)

 ( 74 )  INNOPLEX Iparjogvédelmi Kft., 1036 Budapest, Bécsi út 85. fszt.5. (HU)
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A rovat 5 darab közlést tartalmaz.
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Formatervezési mintaoltalom megújítása

 ( 11 )  0090905

 ( 21 )  D 07 00028

 ( 22 )  2007.03.02.

 ( 54 )  Csomagoló anyag élelmiszerhez

 ( 11 )  0091754

 ( 21 )  D 12 00045

 ( 22 )  2012.04.11.

 ( 54 )  Kegyoszlop (urnatartó oszlop)

 ( 11 )  0091851

 ( 21 )  D 11 00234

 ( 22 )  2011.12.15.

 ( 54 )  Kerékpáros kiegészítő ruházati darabok (poncsó, térdvédő, bokavédő)

 ( 11 )  0092519

 ( 21 )  D 17 00027

 ( 22 )  2017.03.17.

 ( 54 )  Okostelefon alkarra

A rovat 4 darab közlést tartalmaz.
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Vegyes formatervezési mintaoltalmi közlemények

Jogutódlás

 ( 11 )  0092578

 ( 21 )  D 17 00115

 ( 73 )  Ábrahám Edit, Budapest (HU)

 ( 11 )  0092579

 ( 21 )  D 17 00114

 ( 73 )  Ábrahám Edit, Budapest (HU)

 ( 11 )  0092586

 ( 21 )  D 17 00116

 ( 73 )  Ábrahám Edit, Budapest (HU)

A rovat 3 darab közlést tartalmaz. 
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NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 21 03490

 ( 220 ) 2021.10.06.

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

 ( 740 )  Dr. Szilágyi Emese Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Budapesti Wagner Napok

 ( 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

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 televízió-műsorokhoz 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;
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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)

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.

 ( 210 ) M 21 03491

 ( 220 ) 2021.10.06.

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

 ( 740 )  Dr. Szilágyi Emese Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Élmény! Minden tekintetben

 ( 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

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
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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)

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
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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.

 ( 210 ) M 21 03702

 ( 220 ) 2021.10.28.

 ( 731 )  Rezsinullázó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Soós Ádám Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

 37    Építőipari szolgáltatások;bányászati kitermelés, olaj és gázfúrás; betörésvédelmi riasztórendszerek

felszerelése és javítása; biztonsági zárak javítása; csővezetékek építése és karbantartása; égőfejek karbantartása és

javítása; elektromos berendezések üzembe helyezése és javítása; elektromos berendezések zavarmentesítése;

elektromos járművek újratöltésére vonatkozó szolgáltatások; elhasznált vagy tönkrement gépek felújítása;

elhasznált vagy tönkrement motorok felújítása; épületek [belső] tisztítása, takarítása; épülethomlokzat tisztítás,

takarítás;épületszigetelés, épülettömítés; fagyasztókészülékek üzembe helyezése és javítása; fűtőberendezések

üzembe helyezése és javítása; gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; gépjármű-akkumulátorok

töltése; hidraulikus törési szolgáltatások; irodagépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; konyhai

felszerelések üzembe helyezése; légkondicionáló berendezések telepítése és javítása; tűzriasztók felszerelése és

 javítása;villamos vezetékek javítása;vízvezeték-szerelés.

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

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 21 03963

 ( 220 ) 2021.11.22.

 ( 731 )  Drinks & Brands Kft., Érd (HU)

 ( 740 )  Dr. Molnár-Bíró György, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Vodka.

 ( 210 ) M 21 03964

 ( 220 ) 2021.11.22.

 ( 731 )  Drinks & Brands Kft., Érd (HU)

 ( 740 )  Dr. Molnár-Bíró György, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   33    Vodka.

 ( 210 ) M 21 04052

 ( 220 ) 2021.11.29.

 ( 731 )  Rigó István, Eger (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógynövények; gyógynövény alapú étrendkiegészítők, gyógyteák.

  30    Teák; gyógynövény alapú teák; gyógynövény forrázatok.

 ( 210 ) M 21 04053

 ( 220 ) 2021.11.29.

 ( 731 )  Rigó István, Eger (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógynövények; gyógynövény alapú étrendkiegészítők; gyógyteák.

  30    Teák; gyógynövény alapú teák; gyógynövény forrázatok.

 ( 210 ) M 21 04329

 ( 220 ) 2021.12.22.

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

 ( 740 )  dr. Gubucz Ágnes, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.
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 38    Hírügynökségek; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás; mobiltelefonos

kommunikáció; műholdas átvitel; rádióadás; rádiós kommunikáció; telefon és mobiltelefon szolgáltatások (1) (2);

televíziós műsorszórás, közvetítés; telex szolgáltatások; üzenetek és képek továbbítása számítógépek

 segítségével; vezeték nélküli műsorterjesztés; video on-demand közvetítések.

 41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten (nem

letölthető); elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása;

előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése; fényképészet;

filmek feliratozása; filmgyártás, kivéve a reklámfilmek; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók;

forgatókönyvírás; forgatókönyvírás nem reklámcélra; fotóriportok készítése; gyakorlati képzés (szemléltetés);

hangfelvételek kölcsönzése; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; jelbeszéd fordítása;

klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok

szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; mikrofilmezés;

múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások); művészeti alkotások bérbeadása; nem letölthető filmek

biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár

szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek publikálása; oktatás biztosítása; oktatási információs

szolgáltatások; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók

biztosítása; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; show-műsorok

készítése; show műsorok szervezése (impresszáriók szolgáltatásai); stúdiószolgáltatások; szabadidős

tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok

szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi

díszletek kölcsönzése (2); szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások;

szövegszerkesztés (kivéve reklámszövegek); televíziós szórakoztatás; varieté-előadások bemutatása; versenyek

szervezése (oktatás vagy szórakoztatás); videorögzítés; videoszalagok vágása; zenei produkciók; zenekarok

 szolgáltatásai; zeneszerzési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 04330

 ( 220 ) 2021.12.22.

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

 ( 740 )  dr. Gubucz Ágnes, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 38    Hírügynökségek; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás; mobiltelefonos

kommunikáció; műholdas átvitel; rádióadás; rádiós kommunikáció; telefon és mobiltelefon szolgáltatások (1) (2);

televíziós műsorszórás, közvetítés; telex szolgáltatások; üzenetek, képek továbbítása számítógépek segítségével;

 vezeték nélküli műsorterjesztés; video on-demand közvetítések.

 41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten (nem

letölthető); elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása;

előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése; fényképészet;

filmek feliratozása; filmgyártás, kivéve a reklámfilmek; filmstúdiók; filmszínházi előadások; filmbemutatók;

forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok készítése; gyakorlati képzés (szemléltetés);

hangfelvételek kölcsönzése; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; jelbeszéd fordítása;

klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok

szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; mikrofilmezés;

múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások); művészeti alkotások bérbeadása; nem letölthető filmek

biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár

szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek publikálása; oktatás biztosítása; oktatási információs
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szolgáltatások; online elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók

biztosítása; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; show-műsorok

készítése; show műsorok szervezése (impresszáriók szolgáltatásai); stúdiószolgáltatások; szabadidős

tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok

szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi

díszletek kölcsönzése (2); szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások;

szövegszerkesztés (kivéve reklámszövegek); televíziós szórakoztatás; varieté-előadások bemutatása; versenyek

szervezése (oktatás vagy szórakoztatás); videorögzítés; videoszalagok vágása; zenei produkciók; zenekarok

 szolgáltatásai; zeneszerzési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 04384

 ( 220 ) 2021.12.29.

 ( 731 )  Jaksi Szabina, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kiss Dalma, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

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

szolgáltatás, személyre szóló; jövendőmondás; jóslás, személyre szóló jóslás tarot kártyából; életvezetési

 tanácsadás, horoszkópos-, lelki-, szellemi-; spirituális útmutatás, tanácsadás; spiritiszta tanácsadás.

 ( 210 ) M 21 04385

 ( 220 ) 2021.12.29.

 ( 731 )  Jaksi Szabina, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kiss Dalma, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

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

szolgáltatás, személyre szóló; jövendőmondás; jóslás, személyre szóló jóslás tarot kártyából; életvezetési

 tanácsadás, horoszkópos-, lelki-, szellemi-; spirituális útmutatás, tanácsadás; spiritiszta tanácsadás.

 ( 210 ) M 22 00026

 ( 220 ) 2022.01.06.

 ( 731 )  MUDr. Oto Sova - Boos - Biologické substancie, Kosice (SK)

 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 ) 5    Ásványi étrend- és táplálékkiegészítők; gyógyhatású készítmények terápiás vagy orvosi célokra; mojave

 jukka por táplálékkiegészítők emberi fogyasztásra.

 16    Nyomtatványok; vállalati, társasági iratok, okmányok; nyomtatott hirdetési, reklámozási anyagok; űrlapok,

formanyomtatványok; papír információs anyagok, brosúrák; prospektusok; információs füzetek; katalógusok;

 naptárak.

 35    Kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások, valamint forgalombahozatal, piaci adásvétel terápiás vagy orvosi

célokra szolgáló gyógyhatású készítmények, emberi fogyasztásra szolgáló mojave jukka por táplálékkiegészítők

vonatkozásában, professzionális üzleti konzultáció; hirdetés, reklám; üzleti menedzsmentben közreműködés;

kereskedelmi információkkal kapcsolatos ügynöki szolgáltatások; önköltségi ár-elemzés; könyvelés, könyvvitel;

számvitel; folyószámlakimutatások megfogalmazása, készítése; marketing, üzleti értékelés, véleményezés;

piactanulmányozások; információ-összeállítás számítógépes adatbázisokba; információ-rendszerezés számítógép

 adatbázisokba.

 ( 210 ) M 22 00028

 ( 220 ) 2022.01.06.

 ( 731 )  RedBeard Innovation Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok;

étkezési olajok és zsírok; chipsek; rágcsálnivalók, ropogtatnivalók; zöldségchipsek; sajtalapú rágcsálnivalók;

növényi alapú snackek; hüvelyes zöldség-alapú snack-ételek; csonthéjas magvak étkezésre; előkészített mandula;

 zöldségpástétom.

 30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; só,

ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet, szószok; gabona alapú chipsek; kukoricából készült snack

termékek; kukoricachipszek; öntetek, szószok; aprósütemények, kekszek; magvak, diófélék és szárított

 gyümölcsök keverékét tartalmazó rágcsálnivaló szeletek [édességek]; müzliszeletek.

 ( 210 ) M 22 00216

 ( 220 ) 2022.01.24.

 ( 731 )  Első Roma Média Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Orbán Csaba, Budapest, II.

 ( 541 ) Csumidav tume

 ( 511 )  35    Árubemutatás; reklámanyagok, prospektusok és áruminták terjesztése; rádiós és televíziós reklámozás;

hirdetések; plakáthirdetések; reklámújságok; piackutatás; hirdetőtáblák és reklámanyagok kölcsönzése;

reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; hirdetési hely, idő és média rendelkezésre bocsátása;

reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése; hirdetési felület online kölcsönzése; hirdetési felület

kölcsönzése; internetes hirdetési felületek rendelkezésre bocsátása és bérbeadása; számítógépes hirdetési

szolgáltatások nyújtása; hirdetések elhelyezése; hirdetési és reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk

kapcsolódó tanácsadás; rádiós és televíziós reklámügynökség hirdetési szolgáltatásai; reklámanyagok

megjelentetése; reklámfilmek készítése; reklámkampányok előkészítése; reklámok elkészítése; rádiós és

televíziós vásárlási műsorok készítése; rádiós és televíziós reklámok gyártása; rádiós és televíziós, reklámcélú,

 terméket vagy szolgáltatást bemutató műsorok készítése.

 38    Műsorszórási szolgáltatás; rádiós és televíziós műsorszórás; előfizetéses rádiós és televíziós műsorszórás;

műsorok, filmek műholdas sugárzása; műsorok, filmek rádiós és televíziós sugárzása; információk sugárzása

rádión és televízión keresztül; interaktív rádiósugárzás és televíziósugárzás; interneten és más kommunikációs
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hálózatokon audio-, videó- és multimédiás műsorszórás; kábeltelevíziós közvetítéssel kapcsolatos információk

szolgáltatása; kábeltelevíziós műsorszórási információk; kommunikáció biztosítása rádiós és televíziós átvitel

útján; rádiós és televíziós műsorszolgáltatás, kábelhálózaton keresztül; rádiós és televíziós műsorok közvetítése;

rádiós műsorszórás; televíziós műsorszórás; teleshop közvetítése; rádiós, televíziós és kábeles műsorszórási

szolgáltatás; rádióműsorok az interneten közvetítése; televízióműsorok az interneten közvetítése; rádiós- és

televízióműsorok terjesztése kábelösszeköttetés által; rádiós és TV programszórás és -közvetítés; televizuális

kommunikációs szolgáltatás; rádiós és televíziós információközlés; rádiós és televíziós műsorok vezeték nélküli

továbbítása, közvetítése; rádióstreaming interneten keresztül; rádiós és televíziós programok közvetítése;

televízióstreaming interneten keresztül; kommunikációs szolgáltatás; televízió műsorok továbbítása, közvetítése

műholdon keresztül; rádiós műsorok fogadása az előfizetőknek való továbbküldés céljából; televízió műsorok

fogadása az előfizetőknek való továbbküldés céljából; adatfolyamos (streaming) videó-, audio- és televíziós

szolgáltatás; internetes audio- és videóstreaming szolgáltatás; adat-, hang-, videó- és multimédia fájlok

továbbítása, beleértve a letölthető fájlokat valamint a számítógépes világhálón folyamatosan sugárzott (streaming)

fájlokat; videoközvetítés; videoanyagok meghatározott közönségnek történő terjesztése; video-on-demand;

látvány-, képtovábbítás interaktív multimédiás hálózatokon; digitális audio és/vagy videó közvetítés távközlés

 útján; távközlési adatátvitel.

 41    Audio-, videó- és multimédiás termékek gyártása; audio- és vizuális média biztosítása kommunikációs

hálózatokon keresztül; rádión és kábeltelevízión keresztül biztosított szórakoztatás; online információk

szolgáltatása audio- és vizuális médiával kapcsolatban; szórakoztatás IPTV-n keresztül; szórakoztatás rádiós

műsorok formájában; szórakoztatás televíziós műsorok formájában; szórakoztatási célú játék szolgáltatás;

szórakoztatás; rádiós és televíziós szórakoztatás; rádiós és televíziós műsorok készítése; rádiós és televíziós zenei

koncertek; rádiós- és televíziós műsorismertetési szolgáltatás; rádiós hírműsorok szolgáltatása; televíziós

hírműsorok szolgáltatása; rádiós díjátadók vendéglátása (szervezése); televíziós díjátadók vendéglátása

(szervezése); rádióműsorokkal kapcsolatos információnyújtás; televízióműsorokkal kapcsolatos

információnyújtás; rádiós és televíziós, széles sávú, vezeték nélküli és online szórakoztatási tájékoztató

szolgáltatás; rádióműsorokhoz kapcsolódó könyvek kiadása; tévéműsorokhoz kapcsolódó könyvek kiadása;

online egyidejű adatfolyammal nyújtott szórakoztató szolgáltatás; videofilmek kölcsönzése; videós szórakoztató

szolgáltatás; automatizált videofelvevő szolgáltatás; online, nem letölthető videók biztosítása; szórakoztató

szolgáltatás nyújtása videofilmeken keresztül; online szórakoztatás; online kiadói szolgáltatás; műsorok és

mozifilmek kölcsönzése; filmforgalmazás; szórakoztató anyagok terjesztése; interaktív szórakoztatási

szolgáltatás; szórakoztató szolgáltatás nyújtása műsorokon és mozifilmeken keresztül; online elérhető

elektronikus publikációk, nem letölthetők; online elektronikus publikációk; filmgyártás és filmstúdiók; színházi

előadások; zenekarok szolgáltatásai; könyvkiadás; újságterjesztés; tanítás, oktatás, nevelés és szórakoztatás;

rádiós- és televíziós szórakoztatás, rádiós- és televíziós programok összeállítása; szabadidős szolgáltatás; verseny

 és szórakoztató rendezvényszervezés; rajongói klubok.

 ( 210 ) M 22 00217

 ( 220 ) 2022.01.24.

 ( 731 )  Pharma Cloud Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kálóczy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Hangok, képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, másolására vagy feldolgozására szolgáló készülékek

és eszközök; rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres digitális vagy analóg rögzítő és tároló

 média; pénztárgépek, számolóeszközök; számítógépek és számítógépes perifériák.

 37    Számítógép üzembe helyezése; A/4-es nyomtató, címkenyomtató és segédnyomtató üzembe helyezés;

szünetmentes tápegység üzembe helyezése; meghibásodott eszközök leszerelése és szervízbe történő elszállítása;

online pénztárgép üzembe helyezése; meghibásodott online pénztárgép leszerelése és csere online pénztárgép
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üzembe helyezése; gyógyszertári informatikai hálózati infrastruktúra kiépítése és karbantartása; mobil áruátvevő

 eszköz üzembe helyezése; e-személyi olvasó és vonalkódolvasó üzembe helyezése.

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

számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; Windows operációs rendszer telepítése; saját

fejlesztésű szoftver telepítése;online pénztárgép lezárása és selejtezése; online pénztárgépek felülvizsgálata;

bejelentő által fejlesztett szoftverek paraméterezése; ügyfél által kért gyógyszertári környezethez szükséges

 szoftverek telepítése.

 ( 210 ) M 22 00331

 ( 220 ) 2022.02.03.

 ( 731 )  Floyd Mentőkutyás Szolgálat Alapítvány, Lébény (HU)

 ( 740 )  Dr. Keserű Barna Arnold, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  45    Életmentési szolgáltatások; emberek mentése; hegyi mentés; mentőkutyás szolgáltatás; eltűnt személyek

 felkutatása.

 ( 210 ) M 22 00524

 ( 220 ) 2022.02.23.

 ( 731 )  Kovács András, Miskolc (HU)

 ( 740 )  Tóth-Szabó István, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   11    Finomítótornyok lepárláshoz; lepárló készülékek.

 33    Alkoholos italok (sörök kivételével); brandy; borpárlat; cseresznyepálinka; égetett szeszesitalok; szeszes

 italok.

  35    Árubemutatás; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi vásárok rendezése.

 42    Kutatási és fejlesztési szolgáltatások; mérnöki munkák, szolgáltatások; műszaki tervtanulmányok készítése;

 technológiai kutatás; technológiai szaktanácsadás.

 ( 210 ) M 22 00525

 ( 220 ) 2022.02.23.

 ( 731 )  Kovács András, Miskolc (HU)

 ( 740 )  Tóth-Szabó István, Budapest

 ( 541 ) HAGYO BOTANICAL TECHNOLOGY

 ( 511 )   11    Finomítótornyok lepárláshoz; lepárló készülékek.

 33    Alkoholos italok (sörök kivételével); brandy; borpárlat; cseresznyepálinka; égetett szeszesitalok; szeszes

 italok.

  35    Árubemutatás; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi vásárok rendezése.

 42    Kutatási és fejlesztési szolgáltatások; mérnöki munkák, szolgáltatások; műszaki tervtanulmányok készítése;

 technológiai kutatás; technológiai szaktanácsadás.
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 ( 210 ) M 22 00551

 ( 220 ) 2022.02.24.

 ( 731 )  Balassa Botond, Adony (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

 41    Kulturális tevékenységek, rendezvények szervezése, zenés rendezvények szervezése; nevelés; szakmai

 képzés; szórakoztatás.

 ( 210 ) M 22 00650

 ( 220 ) 2022.03.07.

 ( 731 )  SáGa Foods Zrt., Sárvár (HU)

 ( 740 )  FÖLDES Ügyvédi Iroda Dr. Földesné dr. Sipos Judit Mária ügyvéd, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Zöldségalapú húshelyettesítők; növényi alapú snackek; szójaalapú ételszeletek; panírozott, készre sütött,

 gyorsfagyasztott, növényi fehérjéből formázott termék.

 ( 210 ) M 22 00658

 ( 220 ) 2022.03.08.

 ( 731 )  EDELHOLZ Faipari Korlátolt Felelősségű Társaság, Körmend (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre

  
( 546 )

 ( 511 )  19    Parketták; parkettafák; padlóburkolatok [fából]; padlók, nem fémből; keményfa padlók; fapadló; lépcsők,

 nem fémből; lépcsőfokok, nem fémből; fából készült lépcsők; keményfa lépcsők.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: parketták; a következő árukkal

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: parkettafák; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások: padlóburkolatok [fából]; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: padlók,

nem fémből; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: keményfa padlók; a következő

árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: fapadló; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások: lépcsők, nem fémből; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások:

lépcsőfokok, nem fémből; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: parketták; a

következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: parkettafák; a következő árukkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások: padlóburkolatok [fából]; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások: padlók, nem fémből; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: keményfa

padlók; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: fapadló; a következő árukkal

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: lépcsők, nem fémből; a következő árukkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások: lépcsőfokok, nem fémből; a következő árukkal kapcsolatos internetes

kiskereskedelmi szolgáltatások: parketták; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: parkettafák; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások:

padlóburkolatok [fából]; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: padlók, nem

fémből; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: keményfa padlók; a

következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: fapadló; a következő árukkal

kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: lépcsők, nem fémből; a következő árukkal kapcsolatos
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internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: lépcsőfokok, nem fémből; a következő árukkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások: fából készült lépcsők; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások: fából készült lépcsők; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások:

fából készült lépcsők; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: keményfa lépcsők; a

következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: keményfa lépcsők; a következő árukkal

kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: keményfa lépcsők; üzleti merchandising kijelző

szolgáltatások; export promóciós szolgáltatások; merchandising szolgáltatások; fogyasztói termék tanácsadás;

fogyasztói termékekkel kapcsolatos információ nyújtása; reklámozás és értékesítési promóciós szolgáltatások;

reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; üzleti promóció; padlóburkolatokkal kapcsolatos

 kiskereskedelmi szolgáltatások; padlóburkolatokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 00683

 ( 220 ) 2022.03.09.

 ( 731 )  SZ. H. A. T. Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Sárecz Judit Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  17    Hideg elleni szigetelő keverékek; hőszigetelésre használt hab tömbök formájában; hőszigetelő anyagok;

hőszigetelő anyagok tetőterek átalakításához; hőszigetelő anyagok tetőterek építéséhez; hőszigetelő cikkek;

szigetelőanyagok hőszigetelésre; előre megformált szigetelő elemek; grafitból készült szigetelőlapok; szigetelő

anyagból készült lapok gyártásban való felhasználásra; szigetelő anyagok; szigetelő padlóburkolatok; szigetelő

 panelek; szigetelőlemezek, szigetelőlapok.

 ( 210 ) M 22 00684

 ( 220 ) 2022.03.09.

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

 ( 740 )  Riesz Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Diétás- és táplálkozási készítmények; diétás ételkiegészítők; diétás táplálékkiegészítők; diétás termékek

gyógyászati célokra; táplálékkiegészítők és diétás készítmények; étrend- és táplálékkiegészítők; étrend-kiegészítő

italkeverékek; étrend-kiegészítők emberek és állatok részére; étrend-kiegészítők porformában; nem gyógyászati

 célú étrend-kiegészítők emberek számára; táplálékkiegészítők; táplálkozási kiegészítők.

 35    Diétás készítményekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; diétás készítményekkel kapcsolatos

 nagykereskedelmi szolgáltatások.

 44    Diétás- és táplálkozási tanácsadás; táplálkozási- és étrendi tanácsadás; tájékoztatás étrendi és táplálkozási

kiegészítőkkel kapcsolatban; tájékoztatás étrendi és táplálkozási tanácsokkal kapcsolatban; információk

biztosítása étrend-kiegészítőkről és táplálkozásról; étrendi és táplálkozási útmutatás; diéták tervezése és

ellenőrzése; diétával kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; dietetikai szolgáltatás; dietétikai tanácsadás;

súlycsökkentő diéta tervezési szolgáltatások; táplálkozási információk nyújtása; táplálkozási tanácsadás;

 táplálkozási tanácsadási és tájékoztatási szolgáltatások; táplálkozással kapcsolatos tanácsadás.

 ( 210 ) M 22 00720

 ( 220 ) 2021.10.14.

 ( 731 )  Tesco Stores Limited, Welwyn Garden City (GB)

 ( 300 )  UK00003631239 2021.04.23. GB

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 541 ) LATERAL

 ( 511 )  33    Borok; alacsony alkoholtartalmú bor; szeszezett borok; forralt borok; portói borok; sherry; habzóbor,

 pezsgő.

 ( 210 ) M 22 00731

 ( 220 ) 2022.03.17.

 ( 731 )  Dr. Boros Anita, Porcsalma (HU)

 ( 541 ) Greenology

 ( 511 )  35    Közvélemény-kutatás; gazdasági előrejelzések; kereskedelmi vásárok rendezése; kiszervezett

vállalatirányítás; konzultáció személyzeti kérdésekben; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás];

piackutatás; marketing; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában és működtetésében;

segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás,

hirdetés; üzleti értékelések; üzleti hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzleti információk; üzleti információk

nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális

magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók összehozásával kapcsolatosan; üzleti projektmenedzsment

szolgáltatások építőipari projektekhez; üzleti szerződések tárgyalása másik fél megbízásából; üzleti tájékoztatás,

információnyújtás; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció;

 üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások.

  36    Fejlesztési költségek pénzügyi felmérése az olaj-, gáz- és bányászati iparágakkal kapcsolatban.

  37    Építés; építési tanácsadó szolgáltatások; építkezéshez kapcsolódó konzultáció.

 41    Elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; eszmecserék,

kollokviumok szervezése és lebonyolítása; gyakorlati képzés [szemléltetés]; know-how átadása (képzés);

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

mentorálás; tutoring; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; táboroztatás;

 versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; kongresszusok szervezése és lebonyolítása.

 42    Energiatakarékossági tanácsadás; építészeti konzultáció; építészeti szolgáltatások; kozmetikai kutatás;

környezetvédelemmel kapcsolatos kutatás; kutatás az épületépítés területén; kutatási és fejlesztési szolgáltatások;

minőségellenőrzés; szén-dioxid-kibocsátás csökkentésével kapcsolatos tudományos információnyújtás,

tájékoztatás és szaktanácsadás; technológiai kutatás; technológiai szaktanácsadás; tudományos kutatás;

 tudományos laboratóriumi szolgáltatások; várostervezés.

  45    Jogi kutatás; jogi megfelelés ellenőrzése.

 ( 210 ) M 22 00733

 ( 220 ) 2022.03.17.

 ( 731 )  Kingston Technology Corporation, Fountain Valley, California (US)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Szilárdtestmeghajtók adattároláshoz (SSD), DRAM memóriamodulok számítógépekhez és

játékrendszerekhez, memóriakártya-olvasók, USB flash meghajtók, flash memóriák, beleértve az SD és microSD

kártyákat valamint egyéb számítógépes és szoftveres memória termékeket, illetve eszközöket; számítógépes

 berendezések, úgymint kiegészítő bővítő kártyák és memóriabővítő kártyák számítógépekhez.

 ( 210 ) M 22 00796

 ( 220 ) 2022.03.24.

 ( 731 )  Shámán Sör Kft., Nyíregyháza (HU)
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 ( 740 )  Dwornik Marek, Budapest

 ( 541 ) SHÁMÁN SÖR

 ( 511 )   32    Sörök.

 ( 210 ) M 22 00797

 ( 220 ) 2022.03.24.

 ( 731 )  Shámán Sör Kft., Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  Dwornik Marek, Budapest

 ( 541 ) BATCAT

 ( 511 )   32    Sörök.

 ( 210 ) M 22 00798

 ( 220 ) 2022.03.24.

 ( 731 )  Shámán Sör Kft., Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  Dwornik Marek, Budapest

 ( 541 ) BEEREX

 ( 511 )   32    Sörök.

 ( 210 ) M 22 00799

 ( 220 ) 2022.03.24.

 ( 731 )  dr. Tocsef Eszter, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Étrend-kiegészítők állatok számára (kutyakeksz).

 ( 210 ) M 22 00808

 ( 220 ) 2022.03.25.

 ( 731 )  Streamnet Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Sütő László Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) BigFoot Light

 ( 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.

 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 00809

 ( 220 ) 2022.03.25.
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 ( 731 )  Streamnet Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Sütő László Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) BigFoot Light Mono

 ( 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.

 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 00810

 ( 220 ) 2022.03.26.

 ( 731 )  TLF Healthcare Korlátolt Felelősségű Társaság, Salgótarján (HU)

 ( 740 )  Szerencsés, Hajdu, Németh Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) St. Paul Resistance serum

 ( 511 ) 5    Étrend-kiegészítők emberek számára, szérumok, vitaminkészítmények, étrend-kiegészítők kozmetikai

 hatással, táplálékkiegészítők.

 ( 210 ) M 22 00811

 ( 220 ) 2022.03.26.

 ( 731 )  TLF Healthcare Korlátolt Felelősségű Társaság, Salgótarján (HU)

 ( 740 )  Szerencsés, Hajdu, Németh Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) St. Paul Relief serum

 ( 511 ) 5    Étrend-kiegészítők emberek számára, szérumok, vitaminkészítmények, étrend-kiegészítők kozmetikai

 hatással, táplálékkiegészítők.

 ( 210 ) M 22 00812

 ( 220 ) 2022.03.26.

 ( 731 )  TLF Healthcare Korlátolt Felelősségű Társaság, Salgótarján (HU)

 ( 740 )  Szerencsés, Hajdu, Németh Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) St. Paul Calmness serum

 ( 511 ) 5    Étrend-kiegészítők emberek számára, szérumok, vitaminkészítmények, étrend-kiegészítők kozmetikai

 hatással, táplálékkiegészítők.

 ( 210 ) M 22 00813

 ( 220 ) 2022.03.26.

 ( 731 )  TLF Healthcare Korlátolt Felelősségű Társaság, Salgótarján (HU)

 ( 740 )  Szerencsés, Hajdu, Németh Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 ) 5    Étrend-kiegészítők emberek számára, szérumok, vitaminkészítmények, étrend-kiegészítők kozmetikai

 hatással, táplálékkiegészítők.

  32    Alkoholmentes italok, izotóniás italok, vizek (italok), ásványvíz (italok).

 44    Orvosi szolgáltatások, higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek számára, fogászat,

fogszabályozási szolgáltatások, klinikák, orvosi rendelők szolgáltatásai, orvosi ellátás, orvosi rendelők,

 szépségszalonok.

 ( 210 ) M 22 00814

 ( 220 ) 2022.03.26.

 ( 731 )  TLF Healthcare Korlátolt Felelősségű Társaság, Salgótarján (HU)

 ( 740 )  Szerencsés, Hajdu, Németh Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) St. Paul Silkness serum

 ( 511 ) 5    Étrend-kiegészítők emberek számára, szérumok, vitaminkészítmények, étrend-kiegészítők kozmetikai

 hatással, táplálékkiegészítők.

 ( 210 ) M 22 00854

 ( 220 ) 2022.03.30.

 ( 731 )  Retzer Renáta, Dorog (HU)

 ( 541 ) BÍBORKA

 ( 511 )  3    Kézműves szappanok.

 ( 210 ) M 22 00856

 ( 220 ) 2022.03.30.

 ( 731 )  HECRIN Egészségügyi és Klinikai Kutatási Hálózat Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

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

 ( 541 ) HECRIN

 ( 511 )  41    Elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; eszmecserék,

kollokviumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése

 és lebonyolítása; konferenciák szervezése és lebonyolítása.

 42    Klinikai kísérletek; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; orvosi kutatás; szakszövegek írása; tudományos

 kutatás.

 ( 210 ) M 22 00867

 ( 220 ) 2022.03.31.

 ( 731 )  Flick Hajnalka, Szeged (HU)

 ( 541 ) CogniBion

 ( 511 )  44    Személyiség felmérő szolgáltatások [mentális egészséggel kapcsolatos szolgáltatások]; mentális egészség

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 00904

 ( 220 ) 2022.04.05.

 ( 731 ) GR. SARANTIS ANONYMI VIOMICHANIKI & EMPORIKI ETAIRIA KALLYNTIKON ENDYMATON

 OIKIAKON & PHARMAKEFTIKON EIDON, Maroussi (GR)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 511 ) 3    Napolajok; kozmetikai szerek; napozáshoz való ápoló folyadékok; napozózselék, -gélek; napozókrémek,

barnítókrémek; naptejek; barnító krémek és tejek; napvédő krémek; naptejek [kozmetikai használatra]; napvédő

stiftek; vízálló napvédő készítmények; napozás utáni krémek; napozás utáni hidratálók; napozás utáni folyadékok;

ásványvíz spray-k kozmetikai célokra; napolajok [kozmetikumok]; illatszer készítmények; szappan; folyékony

szappanok; arcsmink; szemkrém; ajakkrémek; arckrémek kozmetikai használatra; tonizáló oldat arcra, testre és

kézre; arcpakolások; tusolókrémek; tusolózselék; fürdőhab; testápolók; testápoló emulziók; testkrémek; hidratáló

testápolók [kozmetikai]; testradír; test- és arcápoló olajok; kézkrémek; arcszérum kozmetikai használatra; nem

gyógyhatású bőrszérumok; szépségápoló szérumok; hidratálók; archidratálók [kozmetikai]; bőrhidratáló

maszkok; öregedés elleni hidratálók; öregedésgátló hidratálók kozmetikai szerekként történő használatra;

bőrhidratálók; sminkeltávolító, sminklemosó készítmények; sminkeltávolító krémek; sminkeltávolító zselék;

sminklemosó folyadékok; sminklemosó tejek; sminkeltávolító készítményekkel átitatott kendők; arctisztító

maszkok; tisztító vegyületekkel átitatott eldobható törlőkendők arcon való használatra; dezodorok és

izzadásgátlók; kozmetikai készítmények fogyáshoz; ránckorrektorok; kozmetikai testradírok; arcradírok

 [kozmetikai]; hámlasztó radírok kozmetikai célokra; arcmaszkok.

 ( 210 ) M 22 00940

 ( 220 ) 2022.04.07.

 ( 731 )  Fundamenta-Lakáskassza Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) Otthonok és Megoldások magazin - A lap, amelyre építhet

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

 szolgáltatások; interneten keresztül nyújtott reklámozási szolgáltatások; reklám és marketing szolgáltatások.

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

 37    Építőipari szolgáltatások; építkezéshez kapcsolódó információszolgáltatás; épületek építésével, javításával

 és karbantartásával kapcsolatos információszolgáltatás.

 ( 210 ) M 22 00977

 ( 220 ) 2022.04.12.

 ( 731 )  Schóbert Ferenc Norbert, Szentendre (HU)

 ( 740 )  Dr. Magyari-Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek; 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 és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].

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

 más készítmények alkoholmentes italok készítéséhez.

  33    Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.
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 ( 210 ) M 22 00979

 ( 220 ) 2022.04.12.

 ( 731 )  Puraset Water and Metal Solutions Kft., Jászfényszaru (HU)

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

 ( 541 ) PurAID

 ( 511 )  11    Vízszűrő egységek, készülékek, berendezések; vízszűrők vízszűrő berendezésekhez; vízkezelő egységek,

szűrők, berendezések víztisztításra; vízminőséghez igazítható vízszűrő berendezések, távközlési rendszerekkel

összekötött vízszűrő berendezések; vegyi sterilizáló készülékek {vízkezelő berendezések}, víztisztítók, víztisztító

tartályok, készülékek, egységek, berendezések; ívóvíz előállítására szolgáló tisztító egységek; ivóvízszolgáltató

 berendezések; moduláris egységekre alapozott komplex, mobil vízkezelő rendszer szennyezett ívóvíz tisztítására.

 40    Vízkezelés és víztisztítás; vízregenerálás; vízkezelési szolgáltatások, helyszíni víztisztító szolgáltatások,

vízkezelési szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatás; víztisztító egységek, felszerelések, berendezések

 bérbeadása; víztisztító berendezések bérléséhez kapcsolódó tájékoztatás.

 ( 210 ) M 22 00981

 ( 220 ) 2022.04.12.

 ( 731 )  Dr. Szabados Márta, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Molnár Alexandra Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) hANGOLka

 ( 511 )  41    Nevelés, szakmai képzés; nyelvoktatás, nyelvtanítás; nyelvoktatással kapcsolatos tanácsadás;

nyelvtanfolyamok, klubok, szemináriumok és más képzések szervezése és lebonyolítása; nyomtatott és

 elektronikus nyelvoktató tananyagok összeállítása, szerkesztése, kiadása és online megjelentetése.

 ( 210 ) M 22 00982

 ( 220 ) 2022.04.12.

 ( 731 )  Bobály Sándor, Nagykanizsa (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  7    Áramfejlesztő generátorok (1); áramfejlesztő generátorok (2); motorok, nem szárazföldi járművekhez.

  12    Motorok, szárazföldi járművekhez.

 ( 210 ) M 22 00985

 ( 220 ) 2022.04.12.

 ( 731 )  IKO Műsorgyártó Magyarország Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

  38    Távközlési szolgáltatások.

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

 ( 210 ) M 22 00988

 ( 220 ) 2022.04.12.

 ( 731 )  Bárdos Péter 50%, Eger (HU)

 dr. Balogh László 50%, Eger (HU)
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 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Szoftverek; applikációs szoftver; adatkezelő szoftverek; interaktív szoftverek; interaktív üzleti szoftverek;

jelentéskészítő szoftverek; letölthető alkalmazások mobil eszközökkel történő használatra; mobil alkalmazások;

szoftverek és alkalmazások mobil eszközökhöz; média tartalmak; letölthető média; szoftverek üzleti adatok

elemzéséhez; szavazógépek; letölthető kiadványok, publikációk; letölthető elektronikus kiadványok, publikációk;

szoftverek kérdőív funkcióval ellátva; szoftverek szavazó funkcióval ellátva; szoftverek szavazat számláló

 funkcióval ellátva; szoftverek online értekezletekhez; szoftverek virtuális értekezletekhez.

  16    Közlemények, kiadványok; nyomtatott publikációk.

 35    Közvélemény-kutatás; politikai közvélemény-kutatás; közvélemény-kutatási felmérések tervezése;

közvélemény-kutatási felmérések előkészítése; piaci közvélemény-kutatási tanulmányok; piaci tanulmányok

készítése, beleértve a közvélemény-kutatást; hirdetési szolgáltatások a közvélemény figyelmének társadalmi

kérdésekre való felhívására; piackutatás; interjúkészítés piackutatási célokra; piackutatás és analízis; piackutatás

és üzleti elemzés; piackutatáshoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; piackutatáshoz kapcsolódó információk

gyűjtése; piackutatási adatgyűjtő szolgáltatások; piackutatási adatok elemzése; piackutatási adatok és statisztikák

elemzése; piackutatási és -elemzési szolgáltatások; piackutatási információnyújtás; piackutatási statisztikák

nyújtása; gazdasági előrejelzés és elemzés; gazdasági előrejelző elemzések üzleti célokra; piacbefolyásolás terén

végzett kutatás és elemzés; piaci elemző és kutató szolgáltatások; piaci felmérés elemzése; piaci tanulmányok

készítése és elemzése; piackutatási statisztikák elemzése; piacok üzleti elemzése; stratégiai üzleti elemzés; üzleti

adatok elemzése; üzleti elemzés és információs szolgáltatások, illetve piackutatás; üzleti elemzés; üzleti elemzési

szolgáltatások; vállalatokkal és üzlettel kapcsolatos tájékoztatás és szakértői vélemények; felhasználói

vélemények szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; adminisztrációs adatfeldolgozás; üzleti

adminisztrációs szolgáltatások; adminisztratív támogatás és adatfeldolgozási szolgáltatások; üzleti felmérések

eredményeinek feldolgozása; politikai statisztikák összeállítása; statisztikai adatok összeállítását magukban

foglaló szolgáltatások; statisztikai adatok rögzítését magukban foglaló szolgáltatások; statisztikai információk

 összeállítása; statisztikai elemzés és jelentéskészítés; statisztikák összeállítása; fogyasztói kutatások.

  36    Adatok pénzügyi elemzése.

  41    Multimédia publikációk; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők.

 42    Felmérések, szakvélemények, közvélemény-kutatások készítése; tudományos kutatási információk és

 eredmények biztosítása online kereshető adatbázison keresztül.

  45    Politikai információs szolgáltatások; politikai kutatás és elemzés.

 ( 210 ) M 22 00989

 ( 220 ) 2022.04.12.

 ( 731 )  Bárdos Péter 50%, Eger (HU)

 dr. Balogh László 50%, Eger (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Szoftverek; applikációs szoftver; adatkezelő szoftverek; interaktív szoftverek; interaktív üzleti szoftverek;
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jelentéskészítő szoftverek; letölthető alkalmazások mobil eszközökkel történő használatra; mobil alkalmazások;

szoftverek és alkalmazások mobil eszközökhöz; média tartalmak; letölthető média; szoftverek üzleti adatok

elemzéséhez; szavazógépek; letölthető kiadványok, publikációk; letölthető elektronikus kiadványok, publikációk;

szoftverek kérdőív funkcióval ellátva; szoftverek szavazó funkcióval ellátva; szoftverek szavazat számláló

 funkcióval ellátva; szoftverek online értekezletekhez; szoftverek virtuális értekezletekhez.

  16    Közlemények, kiadványok; nyomtatott publikációk.

 35    Közvélemény-kutatás; politikai közvélemény-kutatás; közvélemény-kutatási felmérések tervezése;

közvélemény-kutatási felmérések előkészítése; piaci közvélemény-kutatási tanulmányok; piaci tanulmányok

készítése, beleértve a közvélemény-kutatást; hirdetési szolgáltatások a közvélemény figyelmének társadalmi

kérdésekre való felhívására; piackutatás; interjúkészítés piackutatási célokra; piackutatás és analízis; piackutatás

és üzleti elemzés; piackutatáshoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; piackutatáshoz kapcsolódó információk

gyűjtése; piackutatási adatgyűjtő szolgáltatások; piackutatási adatok elemzése; piackutatási adatok és statisztikák

elemzése; piackutatási és -elemzési szolgáltatások; piackutatási információnyújtás; piackutatási statisztikák

nyújtása; gazdasági előrejelzés és elemzés; gazdasági előrejelző elemzések üzleti célokra; piacbefolyásolás terén

végzett kutatás és elemzés; piaci elemző és kutató szolgáltatások; piaci felmérés elemzése; piaci tanulmányok

készítése és elemzése; piackutatási statisztikák elemzése; piacok üzleti elemzése; stratégiai üzleti elemzés; üzleti

adatok elemzése; üzleti elemzés és információs szolgáltatások, illetve piackutatás; üzleti elemzés; üzleti elemzési

szolgáltatások; vállalatokkal és üzlettel kapcsolatos tájékoztatás és szakértői vélemények; felhasználói

vélemények szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; adminisztrációs adatfeldolgozás; üzleti

adminisztrációs szolgáltatások; adminisztratív támogatás és adatfeldolgozási szolgáltatások; üzleti felmérések

eredményeinek feldolgozása; politikai statisztikák összeállítása; statisztikai adatok összeállítását magukban

foglaló szolgáltatások; statisztikai adatok rögzítését magukban foglaló szolgáltatások; statisztikai információk

 összeállítása; statisztikai elemzés és jelentéskészítés; statisztikák összeállítása; fogyasztói kutatások.

  36    Adatok pénzügyi elemzése.

  41    Multimédia publikációk; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők.

 42    Felmérések, szakvélemények, közvélemény-kutatások készítése; tudományos kutatási információk és

 eredmények biztosítása online kereshető adatbázison keresztül.

  45    Politikai információs szolgáltatások; politikai kutatás és elemzés.

 ( 210 ) M 22 00990

 ( 220 ) 2022.04.13.

 ( 731 )  Forex Kft., Üröm (HU)

 ( 740 )  Kacsukpatent Európai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

 ( 541 ) KRAFTON

 ( 511 )  9    Elektromos elemek, akkumulátorok.

 ( 210 ) M 22 00991

 ( 220 ) 2022.04.13.

 ( 731 )  Forex Kft., Üröm (HU)

 ( 740 )  Kacsukpatent Európai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

 ( 541 ) FORSE

 ( 511 )  9    Elektromos elemek, akkumulátorok.

 ( 210 ) M 22 00992

 ( 220 ) 2022.04.13.

 ( 731 )  PARTNER-IMMO Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kormos Ágnes, Budapest

 ( 541 ) Amfi-Amfiteátrum Alsóörs

 ( 511 )  41    Kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; konferenciák szervezése és lebonyolítása; művészeti

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 12. szám, 2022.06.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1451



galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások; múzeumi létesítmények üzemeltetése;

szabadidős létesítmények üzemeltetése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szórakoztatási célú

rendezvényszervezés; szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztató rendezvények lebonyolítása; sportrendezvények

 szervezése és lebonyolítása.

 43    Vendéglátás; éttermi szolgáltatások; bár szolgáltatások; étel és ital catering; étel és italellátás; kantinok,

 büfék, étkezdék.

 ( 210 ) M 22 00993

 ( 220 ) 2022.04.13.

 ( 731 )  Karsch Beáta, Érd (HU)

 Solymosi László, Érd (HU)

 ( 740 )  Dr. Koblencz Beatrix, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   44    Egészségügyi szolgáltatások nyújtása.

 ( 210 ) M 22 00994

 ( 220 ) 2022.04.13.

 ( 731 )  Karsch Beáta, Érd (HU)

 Solymosi László, Érd (HU)

 ( 740 )  Dr. Koblencz Beatrix, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   44    Egészségügyi szolgáltatások nyújtása.

 ( 210 ) M 22 00995

 ( 220 ) 2022.04.13.

 ( 731 )  PQ PARTNERS LIMITED, Nicosia (CY)

 ( 740 )  György Péter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Higiéniai termékek gyógyászati célokra; diétás ételek betegek számára; táplálékkiegészítők és diétás

készítmények; táplálékkiegészítők; étrend- és táplálékkiegészítők; táplálékkiegészítők különleges diétát igénylő

 személyek részére; diétás ételek gyógyászati célokra; gyógyszerészeti készítmények és anyagok.

  30    Fűszerek; kandiscukor; cukor, méz, melaszszirup.

 ( 210 ) M 22 00999

 ( 220 ) 2022.04.14.

 ( 731 )  Béres Szőlőbirtok és Pincészet Kft., Erdőbénye (HU)

 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  32    Sörök; alkoholmentes italok; ásványvizek és szénsavas vizek; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; mustok;

 szörpök és más készítmények alkoholmentes italok készítéséhez.

  33    Borok, borpárlatok, bor alapú italok, pezsgők, pálinkák, alkoholos esszenciák, egyéb alkoholos italok.

  43    Vendéglátás (élelmezés), terembérlés találkozókhoz étel és ital catering.

 ( 210 ) M 22 01068

 ( 220 ) 2022.04.22.

 ( 731 )  PQ PARTNERS LIMITED, Nicosia (CY)

 ( 740 )  György Péter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Testápolási cikkek; illatszer készítmények; kenőcsök, balzsamok [nem gyógyhatású].

5    Gyulladáscsökkentő kenőcsök; antibiotikumos kenőcsök; gyógyhatású kenőcsök; antiszeptikus kenőcsök;

homeopátiás gyulladáscsökkentő kenőcsök; fájdalomcsillapító készítmények; fájdalomcsillapító krémek;

fájdalomcsillapítók; gyógyszerek és természetes gyógykészítmények; gyulladásos rendellenességek kezelésére

szolgáló gyógyszerészeti készítmények; táplálékkiegészítők és diétás készítmények; orvosi kötszerek; univerzális

 gyógyszeres mentolos kenőcsök; kámfor orvosi, gyógyászati célokra; gyógyszerészeti készítmények.

 ( 210 ) M 22 01069

 ( 220 ) 2022.04.22.

 ( 731 )  HERVIS Sport- és Divatkereskedelmi Kft., Bicske (HU)

 ( 740 )  Dr. Dósa Marianna, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

  28    Testnevelési és sportcikkek.

  35    Reklámozás.

 ( 210 ) M 22 01070

 ( 220 ) 2022.04.22.

 ( 731 )  Mészáros Miklós, Szekszárd (HU)

 ( 541 ) fáradt kapa
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 ( 511 )   33    Alacsony alkoholtartalmú bor; alkoholos borok; alkoholos italok gyümölcsből; bor alapú italok.

 ( 210 ) M 22 01071

 ( 220 ) 2022.04.22.

 ( 731 )  Nagyhegyesi TAKARMÁNY Kft., Nagyhegyes (HU)

 ( 740 )  Dr. Kovács Loránd Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   31    Táplálékok és italok állatoknak; kutyaeledelek [kekszfélék]; táplálék házi kedvenceknek.

 ( 210 ) M 22 01100

 ( 220 ) 2022.04.26.

 ( 731 )  Zsigmond International Kft., Alap (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  18    Aktatáskák, irattáskák; ajándéktáskák; általános célú kerekes sporttáskák; bevásárlótáskák; bőr címkék; bőr

pénztárcák; bőr vállszíjak [hevederek]; bőrből készült bőröndök; bőrből készült ruhatáskák utazáshoz; bőrből

készült táskák és pénztárcák; bőröndök, kézitáskák; bőröndök, útitáskák [poggyász]; bőrruházat; bőrszíjak;

bőrtáskák és bőrtokok; boston táskák; buggyos kézitáskák; cipőkhöz való bőr; cipőtáskák utazáshoz; csuklóra

erősíthető tárcák; diplomatatáskák; divatos kézitáskák; elasztikus ruhatáskák; ernyők, esernyők; erszények,

pénztárcák; erszények, táskák smink, kulcsok és más személyes tárgyak tárolására; esernyők és napernyők; férfi

kézitáskák, aktatáskák; filcből készült erszények; gyermek válltáskák; hátizsák, hátitáska; hétvégi táskák;

hitelkártyatartók [levéltárcák]; irattartók, dokumentumtartók; irattáskák, üzleti táskák; iskolatáskák; kabintáskák;

kalapdobozok utazáshoz; kalapdobozok bőrből; kártyatartók [bőráruk]; katonai vászonzsákok; kerekekkel ellátott

táskák; kerekes bőröndök; kerekes kofferek (kis utazóládák); kézitáskák; kis bőröndök; kis hátizsákok; kisméretű

útitáskák; kistáskák férfiaknak; kozmetikai táskák; kulcstartók; levéltárcák; merev vázas útitáskák; műanyag

utazótáskák; műbőr tokok; műbőrből készült szíjak; műszőrme táskák; nyakkendő tartók utazáshoz; oldaltáskák,

tarisznyák; öltöny-, ing- és ruhaszállító táskák; öltönytáskák; összehajtható aktatáskák; övtáskák; piperecikkek

szállítására szolgáló tisztasági táskák; poggyász és útitáskák; poggyászcímke; retikülök, kézitáskák; ruhazsákok;

sportruházathoz használt táskák; sporttáskák; sporttáskák utazáshoz; strandtáskák; táskák, hátizsákok

táborozóknak; táskák, kézitáskák; táskák légi utazáshoz; táskák [zacskók, tasakok] csomagolásra, bőrből;

túratáskák; túrahátizsákok; univerzális hordtáskák; üresen árusított férfi piperetáskák; üresen értékesített

kozmetikai táskák; utazáshoz használt ruhavédő tokok; utazóládák; utazótáska; utazótáskák és bőröndök;

 útitáskák.

 25    Fejfedők [kalapáruk]; szabadidő lábbelik; hétköznapi, utcai lábbelik; vízhatlan ruházati cikkek; alkalmi

cipők; öltönyök; férfi öltönyök; öltönyök férfiak részére; laza, informális öltönyök; állatbőrből készült ruhák;

alkalmi, elegáns ingek, frakkingek; fűzős bakancsok, csizmák; blézerek; blúzok; bodyk [ruházat]; bőrcipők;
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bőrkabátok; bőrövek [ruházat]; bőrruházat; bundák, szőrmék [ruházat]; cipő felsőrészek; övek [ruházat];

díszzsebkendők [ruházat]; kalapok; divatos kalapok, fejkendők; dzsekik, széldzsekik, ingkabátok; edzőcipők,

sportcipők; egyenruhák; egyrészes overallok (playsuit); eső elleni viselet; esőálló ruházat; esőkabátok;

esőkalapok; esőruhák; estélyi ruházat; farmerdzsekik; farmerek; fejdíszek [fátylak]; fejkendő; fejpántok

sportoláshoz; fejre való sálak, fejkendők; fejre való viselet; felsőkabátok; felsőruházat; dzsekik; férfi kabátok;

hosszúnadrágok, nadrágok; mellények [ruházat]; fürdőruhák, fürdődresszek; fürdőruhák, úszódresszek; férfi

fürdőnadrágok; ingek; férfi lábbeli; férfi felsőruházat; férfi nadrágtartók; férfi, női és gyermek ruházat; férfi

zoknik; fonott talpú cipők vagy szandálok; fürdőköpenyek, fürdőköntösök; futócipők; ujjatlan mezek, sportingek;

sportruhák és -mezek; mezek; futónadrágok; trikók; ujjatlan pólók, trikók; galléros ingek; gallérok [ruházat];

garbó nyakú pulóverek; garbó nyakú ingek; gumi lábbelik; gyalogló cipők; gyapjú felsőrészek; gyerek lábbelik;

hálóruhák, alváshoz használt ruhák; hamis garbó nyakú ingek; hamis garbó nyakú melegítők; harisnyák; hímzett

ruhadarabok; jelmezek; kapucnis felsők; kardigánok; készruhák; kesztyűk [ruházat]; kosztümök; környakas

pulóverek; körsálak [ruházat]; kötöttáruk [ruházat]; lábszármelegítők; kamáslik [lábszárvédők];

melegítőnadrágok, melegítőalsók; melegítőfelsők; műbőr ruházat; napozóruhák; napellenzők [fejfedők];

napellenzők [ruházat]; nyakkendők; nyaksál; pólók; otthoni ruházat; öltönynadrágok, kosztümnadrágok; pizsama;

plüssruházat; polár pulóverek; pulóverek, kötött pulóverek; pólóingek, kötött ingek, pólók; rövidnadrágok,

shortok; ruházat (bőr-); sapkák; selyemruházat; strandöltözet; strandruházat; szabadidőcipők; szabadidős

nadrágok; szabadidőfelsők, melegítőfelsők; szandálok; szőtt ruházat; télikabátok, nagykabátok; vállon viselt

 cikkek [ruházat]; vászoncipők; fehérnemű.

 ( 210 ) M 22 01101

 ( 220 ) 2022.04.26.

 ( 731 )  Ágoston Mirabella, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Noll László, Nagykanizsa

 ( 541 ) FUMUS

 ( 511 )  3    Füstölők [kunko].

  34    Dohánymentes cigaretták, nem gyógyászati használatra.

 ( 210 ) M 22 01113

 ( 220 ) 2022.04.26.

 ( 731 )  Little Owl Digital Korlátolt Felelősségű Társaság, Makó (HU)

 ( 740 )  Dr. Borzási Tímea, Szeged

  

( 546 )

 ( 511 )  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 és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].

 ( 210 ) M 22 01114

 ( 220 ) 2022.04.27.

 ( 731 )  Szabó László Andrásné, Szentendre (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

 ( 541 ) WICKY BLACK

 ( 511 )  35    Reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése; reklámozás, marketing és promóciós konzultáció,

tanácsadó és segítségnyújtási szolgáltatások; reklámozási, marketing és promóciósszolgáltatások;

eseménymarketing; promóciós események szervezése és lebonyolítása; sajtóreklámozási szolgáltatások;
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marketing tanácsadás a közösségi média területén; reklámozási és marketing-szolgáltatások közösségi médián

keresztül biztosítva; zenészek üzleti menedzsmentje; zenei előadók üzleti menedzsmentje; koncertek promóciója

 [reklámozása].

 41    Hang- és képfelvételek készítése hang- és képhordozókon; audio-, video- és multimédiás termékek gyártása,

fényképezés; élő előadásokkal kapcsolatos szolgáltatások; oktató-, szórakoztató, sport- és kulturális eszközökkel

és létesítményekkel kapcsolatos bérbeadási szolgáltatások; koncertszolgáltatások; koncertek szervezésével,

lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; zenei felvételek készítése;

élő szórakoztató események rendezése; kulturális események lebonyolítása; élő szórakoztató események

bemutatása; zenekarok szolgáltatásai; létesítmények biztosítása élő zenekari fellépésekhez; élő zenekari

előadásokkal kapcsolatos szolgáltatások; szórakoztató szolgáltatások zenekari előadások formájában; zenekiadás

és zenefelvétel [lemezkiadók]; zenei előadások művészeti menedzsmentje, vezetése; zenei koncertek szervezése

és lebonyolítása; zenészek által nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; koncert szolgáltatások; koncertek

bemutatása; koncertek szervezése; koncerttermek bérbeadása; koncertjegy foglalási szolgáltatások; koncertekkel

 kapcsolatos szolgáltatások; koncertek mint szórakoztatási szolgáltatások.

 42    Díszlet-, látványtervezés előadásokhoz; grafikus tervezés, design; grafikus tervezési szolgáltatások; grafikai

 illusztrációs szolgáltatások; grafikusművészi tervezési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 01115

 ( 220 ) 2022.04.27.

 ( 731 )  Sándorné Mészáros Márta, Szolnok (HU)

 ( 740 )  Dr. Varga Erzsébet, Szolnok

 ( 541 ) Elixír Masszázs

 ( 511 )   44    Masszázs szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 01119

 ( 220 ) 2022.04.27.

 ( 731 )  Cartier International AG, Steinhausen (CH)

 ( 300 )  16098/2021 2021.11.02. CH

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) GRAIN DE CAFE

 ( 511 )  14    Ékszerek; drágakövek; nemesfémek és ötvözeteik; gyöngyök (ékszerek); mandzsettagombok;

nyakkendőtűk; gyűrűk (ékszerek); karkötők (ékszerek); fülbevalók; nyakláncok (ékszerek); brossok (ékszerek);

függők ékszerekhez; kulcstartók nemesfémből; műalkotások nemesfémből; ékszertartók; nemesfémdobozok;

kulcskarikák apró díszekkel, fityegőkkel; óraművek és időmérő szerkezetek; karórák; kronométerek; órák;

kisméretű órák; óratokok; óraszíjak; óraláncok és -rugók, valamint óraüvegek; tokok órákhoz és karórákhoz

 [óragyártás]; karóra-szerkezetek, karóra-lapok.

 ( 210 ) M 22 01122

 ( 220 ) 2022.04.27.

 ( 731 )  Giovantsi Rita, Budapest (HU)

 ( 541 ) Grk's Kyros Yeeros

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 22 01123

 ( 220 ) 2022.04.27.

 ( 731 )  Giovantsi Rita, Budapest (HU)

 ( 541 ) Grk's Greek Kitchen

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés).
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 ( 210 ) M 22 01124

 ( 220 ) 2022.04.27.

 ( 731 )  Kubik Ádám Zoltán, Annavölgy (HU)

 ( 740 )  Dr. Keserű Barna Arnold, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  20    Fa tárolódobozok; tároló ládák fából; fából készült dobozok; tároló ládák műanyagból; műanyag dobozok;

összeállított csomagoló dobozok [fából]; rétegelt műanyagokból készült dobozok; ládák, dobozok, nem fémből;

dobozok raktározási célokra [fából]; tárolók, fából készült dobozok formájában; papírral bevont fából készült

 dobozok; biztonsági dobozok, trezorok nem fémből; kívánságcédulát tartalmazó dobozok.

 ( 210 ) M 22 01153

 ( 220 ) 2022.05.02.

 ( 731 )  Infogroup Ipari Ingatlan Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) IGParks

 ( 511 )   36    Ingatlanügyletek; ingatlantulajdon-kezelés.

 ( 210 ) M 22 01154

 ( 220 ) 2022.05.02.

 ( 731 )  Infogroup Ipari Ingatlan Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 ) IGPark

 ( 511 )   36    Ingatlanügyletek; ingatlantulajdon-kezelés.

 ( 210 ) M 22 01263

 ( 220 ) 2022.05.12.

 ( 731 )  Dallos Zoltán, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bajcsay Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Adatfeldolgozási szolgáltatások; adatfeldolgozási szolgáltatások [irodai tevékenységek]; adminisztratív

támogatás és adatfeldolgozási szolgáltatások; online adatfeldolgozási szolgáltatások; adatindexek összeállítása

kereskedelmi vagy reklámcéllal; árubemutatás; promóciós, reklám célú árubemutatás; árucikkek promóciója

influenszerek segítségével; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; befolyásoló

marketing; célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; modellügynökségi szolgáltatások értékesítési

promóciós célokra; reklámozás és értékesítési promóciós szolgáltatások; felhasználói értékelési rangsorok

szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; felhasználói vélemények szolgáltatása kereskedelmi vagy

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

reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetési felület online kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása

[reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; marketing szolgáltatások a honlapforgalom optimalizálása terén;

írott kommunikáció és adatok regisztrálása; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi információs

ügynökségek [üzleti információk, pl. marketing vagy demográfiai adatok biztosítása]; kereskedelmi rendezvények

lebonyolítása; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából;

kirakatrendezés; kommunikáció átírása [irodai funkciók]; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára

vonatkozó tanácsadás; különböző szakemberek ügyfelekkel való összehozásával kapcsolatos üzleti közvetítői

szolgáltatások; manöken/modell közvetítés reklám- vagy kereskedelmi célból; digitális hálózatok útján nyújtott

marketing szolgáltatások; direkt marketing szolgáltatások; internetes marketinggel kapcsolatos tanácsadói
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szolgáltatások; keresőmotoros marketing szolgáltatások; kreatív marketingterv kidolgozására irányuló

szolgáltatások; kutatási szolgáltatások reklámozással és marketinggel kapcsolatban; marketing konzultációs

szolgáltatások; marketing promóciós rendezvények szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatások;

marketing szolgáltatások; marketing-tanácsadás és -szolgáltatások; marketing tanácsadó szolgáltatások biztosítása

gyártók részére; marketinggel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; marketingügynökségi szolgáltatások;

partnerprogram-marketinggel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások; promóciós marketing-szolgáltatások

audiovizuális média felhasználásával; reklám és marketing szolgáltatások; reklámozás, marketing és promóciós

konzultáció, tanácsadó és segítségnyújtási szolgáltatások; reklámozáshoz, népszerűsítéshez és marketinghez

kapcsolódó szaktanácsadó szolgáltatások; reklámozási és marketing-szolgáltatások közösségi médián keresztül

biztosítva; reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; üzleti marketing-konzultációs szolgáltatások;

üzleti marketing szolgáltatások; mások számára márkaidentitást létrehozó reklámszolgáltatások; médiakapcsolati

szolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áruk és

szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; pay per click (PPC)

hirdetés; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piackutatás; piackutatás és analízis; piackutatás és

üzleti elemzés; piackutatás reklámozáshoz; reklámhatékonyság és piackutatási elemzés; rádiós reklámozás; rádiós

és televíziós reklámozás; rádiós és televíziós reklámozással foglalkozó ügynökség által nyújtott hirdetési

szolgáltatások; hirdetési és reklámozási szolgáltatások televíziós, rádiós, postai úton; reklámanyag frissítése;

reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése;

reklámcélú forgatókönyvírás; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában;

reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámkoncepciók kidolgozása; tanácsadói

szolgáltatások reklámkoncepciók kidolgozása területén; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása;

reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámterjesztési szolgáltatások; reklámterjesztési szolgáltatások

az interneten keresztül; reklámterjesztési szolgáltatások internetes online kommunikációs hálózaton keresztül;

reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; statisztikák összeállítása; reklámozással, hirdetéssel kapcsolatos

statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés; szakmai önéletrajz írása mások számára; telemarketing

szolgáltatások; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; termékminták, áruminták

terjesztése; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; ügyfélprofil meghatározása kereskedelmi vagy marketing

célokra; üzleti értékelések; üzleti hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzleti információk; üzleti információk

nyújtása weboldalon keresztül; kereskedelmi, üzleti információk szolgáltatása; online üzleti és kereskedelmi

 információk szolgáltatása; üzleti információk nyújtása a közösségi média területén.

 ( 210 ) M 22 01265

 ( 220 ) 2022.05.12.

 ( 731 )  Indectis Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Galamb András, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  33    Alacsony alkoholtartalmú italok; aperitifek; borok; alkoholtartalmú szénsavas italok, a sörök kivételével;

 koktélok; szeszes italok; előre kikevert szeszesitalok; alkoholos gyomorkeserűk; likőrök.

 35    Eseménymarketing; árubemutatás; árubemutatók szervezése kereskedelmi célokra; árubemutatók szervezése

eladási célokra; árubemutatók szervezése reklámozási célokra; áruk bemutatása kommunikációs médiában,

kiskereskedelmi célokból; promóciós, reklám célú árubemutatás; termékek és szolgáltatások bemutatása;

 termékbemutatók szervezése és lebonyolítása.

  39    Ajándékcsomagolás; árucsomagolás; árucsomagolási szolgáltatások.
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  41    Előadások rendezése.

  43    Italszolgáltatással kapcsolatos tanácsadás.

 ( 210 ) M 22 01269

 ( 220 ) 2022.05.13.

 ( 731 )  Petrányi-Autó Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Gépjárműkereskedelem.

  37    Gépjárművek karbantartása.

  39    Autólízing szolgáltatások; gépjárműkölcsönzés; gépjárművek bérbeadása; gépjárművek szállítása.

 ( 210 ) M 22 01270

 ( 220 ) 2022.05.13.

 ( 731 )  Petrányi-Autó Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Gépjárműkereskedelem.

  37    Gépjárművek karbantartása.

  39    Autólízing szolgáltatások; gépjárműkölcsönzés; gépjárművek bérbeadása; gépjárművek szállítása.

 ( 210 ) M 22 01272

 ( 220 ) 2022.05.13.

 ( 731 )  Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Utazások promóciója [reklámozása]; marketing-szolgáltatások az utazás területén; reklámozás a turizmus és

utazás terén; utazási ágazattal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; reklámcélú rendezvények szervezése és

lebonyolítása; reklámkampányok előkészítése; kiállítások szervezése reklámozási célokra; kereskedelmi vásárok

és kiállítások szervezése; kereskedelmi és reklámcélú vásárok szervezése; vásárok és kiállítások szervezése

kereskedelmi- és reklámcélokra; reklámcélú vásárok és kiállítások szervezése és lebonyolítása;

eseménymarketing; hirdetés és reklámozás; hirdetési- és reklám szolgáltatások; internetes marketing;

kereskedelmi promóciós szolgáltatások; kereskedelmi vásárok reklámozás céllal való szervezése; marketing

kampányok; marketingrendezvények megrendezése és lebonyolítása; online reklám- és marketingszolgáltatások;

promóciós marketing; reklám és marketing; reklámkiadványok elkészítése; reklámok készítése; reklámozási és

promóciós szolgáltatások; bemutatók szervezése kereskedelmi célokra; bemutatók szervezése üzleti célokra;

kereskedelmi célú kiállítások szervezése; kereskedelmi célú kiállítások lebonyolítása; kereskedelmi kiállítások

 szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások és rendezvények szervezése.

 41    Kulturális célú bemutatók, kiállítások szervezése; kulturális célú fesztiválok rendezése; kulturális célú

rendezvények szervezése; kulturális célú bemutatók rendezése; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos

tájékoztatás; kulturális események lebonyolítása; kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása; kulturális

show-k szervezése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése és tartása; kulturális és művészeti

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

szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés; információnyújtás kulturális tevékenységekhez; konferenciák,

kiállítások és versenyek szervezése; szabadidő eltöltésével kapcsolatos tájékoztatás; kongresszusok szervezése,
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lebonyolítása és rendezése; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos konferenciák szervezése; üzleti konferenciák

 szervezése.

 43    Átmeneti szállások kiadása; bár szolgáltatások; bútorok kölcsönzése; elvitelre árusító éttermek; ételek

díszítése; ételek elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; étel és ital catering; ételszobrászat; éttermi

szolgáltatások; foglalás panziókban; gyorséttermek, snack bárok; hordozható épületek, építmények bérbeadása;

hordozható öltözők bérbeadása; irodabútorok lízingelése; ivóvízadagoló automaták bérbeadása; kantinok, büfék,

étkezdék; kávéházak; kempingezési lehetőség biztosítása; magánszakács, személyi séf szolgáltatások; motelek;

önkiszolgáló éttermek; panziók; recepciós szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz [érkezések és távozások

ügyintézése]; recepciós szolgáltatások ideiglenes szálláshelyeken [kulcsátadás]; rehabilitációs központok által

nyújtott átmeneti szállás; sátrak kölcsönzése; szállásbiztosítás nyaralók számára; szállásfoglalás;

szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai szálláshely szolgáltatások; szállodai szobafoglalás,

szállásfoglalás; székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése; terembérlés találkozókhoz

[tárgyalótermek]; tortadíszítések; turistaházak, üdülők; udon és soba éttermek szolgáltatásai; üdülőtáborok

 szolgáltatásai [szállásadás]; vízipipás bárok szolgáltatásai; washoku éttermi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 01275

 ( 220 ) 2022.05.13.

 ( 731 )  Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

  ( 546 )

 ( 511 )  35    Utazások promóciója [reklámozása]; marketing-szolgáltatások az utazás területén; reklámozás a turizmus és

utazás terén; utazási ágazattal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; reklámkampányok előkészítése; kiállítások

szervezése reklámozási célokra; kereskedelmi vásárok és kiállítások szervezése; kereskedelmi és reklámcélú

vásárok szervezése; vásárok és kiállítások szervezése kereskedelmi- és reklámcélokra; reklámcélú vásárok és

kiállítások szervezése és lebonyolítása; eseménymarketing; hirdetés és reklámozás; hirdetési- és reklám

szolgáltatások; internetes marketing; kereskedelmi promóciós szolgáltatások; kereskedelmi vásárok reklámozás

céllal való szervezése; marketing kampányok; marketingrendezvények megrendezése és lebonyolítása; online

reklám- és marketingszolgáltatások; promóciós marketing; reklám és marketing; reklámkiadványok elkészítése;

reklámok készítése; reklámozási és promóciós szolgáltatások; bemutatók szervezése kereskedelmi célokra;

bemutatók szervezése üzleti célokra; kereskedelmi célú kiállítások szervezése; kereskedelmi célú kiállítások

lebonyolítása; kereskedelmi kiállítások szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások és

 rendezvények szervezése.

 41    Utazási ágazattal kapcsolatos tanfolyamok szervezése és lebonyolítása; kulturális célú bemutatók,

kiállítások szervezése; kulturális célú fesztiválok rendezése; kulturális célú rendezvények szervezése; kulturális

célú bemutatók rendezése; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; kulturális események

lebonyolítása; kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása; kulturális show-k szervezése; kulturális vagy

oktatási célú kiállítások szervezése és tartása; kulturális és művészeti rendezvények szervezése; kulturális és

oktatási célú kongresszusok és konferenciák szervezése; szórakoztatási, sport és kulturális tevékenységek;

információnyújtás kulturális tevékenységekhez; konferenciák, kiállítások és versenyek szervezése; szabadidő

eltöltésével kapcsolatos tájékoztatás; kongresszusok szervezése, lebonyolítása és rendezése; kulturális

 tevékenységekkel kapcsolatos konferenciák szervezése; üzleti konferenciák szervezése.

 43    Átmeneti szállások kiadása; bár szolgáltatások; bútorok kölcsönzése; elvitelre árusító éttermek; ételek

díszítése; ételek elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; étel és ital catering; ételszobrászat; éttermi

szolgáltatások; foglalás panziókban; gyorséttermek, snack bárok; hordozható épületek, építmények bérbeadása;

hordozható öltözők bérbeadása; irodabútorok lízingelése; ivóvízadagoló automaták bérbeadása; kantinok, büfék,

étkezdék; kávéházak; kempingezési lehetőségek biztosítása; magánszakács, személyi séf szolgáltatások; motelek;

önkiszolgáló éttermek; panziók; recepciós szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz [érkezések és távozások

ügyintézése]; recepciós szolgáltatások ideiglenes szálláshelyeken [kulcsátadás]; rehabilitációs központok által
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nyújtott átmeneti szállás; sátrak kölcsönzése; szállásbiztosítás nyaralók számára; szállásfoglalás;

szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai szálláshely szolgáltatások; szállodai szobafoglalás,

szállásfoglalás; székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése; terembérlés találkozókhoz

[tárgyalótermek]; tortadíszítések; turistaházak, üdülők; udon és soba éttermek szolgáltatásai; üdülőtáborok

 szolgáltatásai [szállásadás]; vízipipás bárok szolgáltatásai; washoku éttermi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 01276

 ( 220 ) 2022.05.13.

 ( 731 )  Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Utazások promóciója [reklámozása]; marketing-szolgáltatások az utazás területén; reklámozás a turizmus és

utazás terén; utazási ágazattal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; reklámcélú rendezvények szervezése és

lebonyolítása; reklámkampányok előkészítése; kiállítások szervezése reklámozási célokra; kereskedelmi vásárok

és kiállítások szervezése; kereskedelmi és reklámcélú vásárok szervezése; vásárok és kiállítások szervezése

kereskedelmi- és reklámcélokra; reklámcélú vásárok és kiállítások szervezése és lebonyolítása;

eseménymarketing; hirdetés és reklámozás; hirdetési- és reklám szolgáltatások; internetes marketing;

kereskedelmi promóciós szolgáltatások; kereskedelmi vásárok reklámozás céllal való szervezése; marketing

kampányok; marketingrendezvények megrendezése és lebonyolítása; online reklám- és marketingszolgáltatások;

promóciós marketing; reklám és marketing; reklámkiadványok elkészítése; reklámok készítése; reklámozási és

promóciós szolgáltatások; bemutatók szervezése kereskedelmi célokra; bemutatók szervezése üzleti célokra;

kereskedelmi célú kiállítások szervezése; kereskedelmi célú kiállítások lebonyolítása; kereskedelmi értékesítési

 kiállítások szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások és rendezvények szervezése.

 41    Kulturális célú bemutatók, kiállítások szervezése; kulturális célú fesztiválok rendezése; kulturális célú

rendezvények szervezése; kulturális célú bemutatók rendezése; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos

tájékoztatás; kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása; kulturális események lebonyolítása; kulturális

show-k szervezése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése és tartása; kulturális és művészeti

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

szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés; információnyújtás kulturális tevékenységekhez; konferenciák,

kiállítások és versenyek szervezése; szabadidő eltöltésével kapcsolatos tájékoztatás; kongresszusok szervezése,

lebonyolítása és rendezése; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos konferenciák szervezése; üzleti konferenciák

 szervezése.

 43    Átmeneti szállások kiadása; bár szolgáltatások; bútorok kölcsönzése; elvitelre árusító éttermek; ételek

díszítése; ételek elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; étel és ital catering; ételszobrászat; éttermi

szolgáltatások; foglalás panziókban; gyorséttermek, snack bárok; hordozható épületek, építmények bérbeadása;

hordozható öltözők bérbeadása; irodabútorok lízingelése; ivóvízadagoló automaták bérbeadása; kantinok, büfék,

étkezdék; kávéházak; kempingezési lehetőség biztosítása; magánszakács, személyi séf szolgáltatások; motelek;

önkiszolgáló éttermek; panziók; recepciós szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz [érkezések és távozások

ügyintézése]; recepciós szolgáltatások ideiglenes szálláshelyeken [kulcsátadás]; rehabilitációs központok által

nyújtott átmeneti szállás; sátrak kölcsönzése; szállásbiztosítás nyaralók számára; szállásfoglalás;

szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai szálláshely szolgáltatások; szállodai szobafoglalás,

szállásfoglalás; székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése; terembérlés találkozókhoz

[tárgyalótermek]; tortadíszítések; turistaházak, üdülők; udon és soba éttermek szolgáltatásai; üdülőtáborok

 szolgáltatásai [szállásadás]; vízipipás bárok szolgáltatásai; washoku éttermi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 01277

 ( 220 ) 2022.05.13.

 ( 731 )  Forte Network Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
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 ( 740 )  Prédl Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Csomagolóanyag kartonból; csomagolásra szolgáló kartondobozok; karton- vagy papírdobozok;

kartondobozok csomagoláshoz; kartonból készült pizzás dobozok; címkék papírból vagy kartonból;

reklámfeliratok kartonból; plakátok, transzparensek kartonból; étlapok; nyomtatott étlapok; nyomtatott

 szórólapok; szórólapok.

 30    Pizzafűszerek; pizza; pizza alapok; pizzaalapok; tartósított pizzák; készételek pizzák formájában;

előkészített pizzák; elkészített pizzaételek; friss pizzák; profiterol; salátaöntetek; salátaöntetek és dresszingek;

barbecue szószok; ételöntetek [szószok]; kész szószok; majonéz alapú szószok; öntetek, szószok;

paradicsomalapú szószok; salsa szószok; szószok; szószok pizzára; fogyasztásra kész desszertek

 [csokoládéalapú]; fogyasztásra kész desszertek [sütemények]; ketchup [szósz]; paradicsom ketchup; taco szósz.

 43    Vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; ételek és italok felszolgálása éttermi vendégek

számára; ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek számára; éttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások,

beleértve az engedéllyel rendelkező bár létesítményeket, szolgáltatásokat; éttermi szolgáltatások étel elvitelre

 árusításához; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 01278

 ( 220 ) 2022.05.13.

 ( 731 )  Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Utazások promóciója [reklámozása]; marketing-szolgáltatások az utazás területén; reklámozás a turizmus és

utazás terén; utazási ágazattal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; reklámcélú rendezvények szervezése és

lebonyolítása; reklámkampányok előkészítése; kiállítások szervezése reklámozási célokra; kereskedelmi vásárok

és kiállítások szervezése; kereskedelmi és reklámcélú vásárok szervezése; vásárok és kiállítások szervezése

kereskedelmi- és reklámcélokra; reklámcélú vásárok és kiállítások szervezése és lebonyolítása;

eseménymarketing; hirdetés és reklámozás; hirdetési- és reklám szolgáltatások; internetes marketing;

kereskedelmi promóciós szolgáltatások; kereskedelmi vásárok reklámozás céllal való szervezése; marketing

kampányok; marketingrendezvények megrendezése és lebonyolítása; online reklám- és marketingszolgáltatások;

promóciós marketing; reklám és marketing; reklámkiadványok elkészítése; reklámok készítése; reklámozási és

promóciós szolgáltatások; bemutatók szervezése kereskedelmi célokra; bemutatók szervezése üzleti célokra;

kereskedelmi célú kiállítások szervezése; kereskedelmi célú kiállítások lebonyolítása; kereskedelmi kiállítások

 szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások és rendezvények szervezése.

 41    Kulturális célú bemutatók, kiállítások szervezése; kulturális célú fesztiválok rendezése; kulturális célú

rendezvények szervezése; kulturális célú bemutatók rendezése; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos

tájékoztatás; kulturális események lebonyolítása; kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása; kulturális

show-k szervezése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése és tartása; kulturális és művészeti

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

szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés; információnyújtás kulturális tevékenységekhez; konferenciák,

kiállítások és versenyek szervezése; szabadidő eltöltésével kapcsolatos tájékoztatás; kongresszusok szervezése,

lebonyolítása és rendezése; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos konferenciák szervezése; üzleti konferenciák

 szervezése.

 43    Átmeneti szállások kiadása; bár szolgáltatások; bútorok kölcsönzése; elvitelre árusító éttermek; ételek

díszítése; ételek elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; étel és ital catering; ételszobrászat; éttermi

szolgáltatások; foglalás panziókban; gyorséttermek, snack bárok; hordozható épületek, építmények bérbeadása;
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hordozható öltözők bérbeadása; irodabútorok lízingelése; ivóvízadagoló automaták bérbeadása; kantinok, büfék,

étkezdék; kávéházak; kempingezési lehetőség biztosítása; magánszakács, személyi séf szolgáltatások;

önkiszolgáló éttermek; motelek; recepciós szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz [érkezések és távozások

ügyintézése]; recepciós szolgáltatások ideiglenes szálláshelyeken [kulcsátadás]; rehabilitációs központok által

nyújtott átmeneti szállás; szállásfoglalás; szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai szálláshely

szolgáltatások; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése;

terembérlés találkozókhoz [tárgyalótermek]; tortadíszítések; udon és soba éttermek szolgáltatásai; üdülőtáborok

szolgáltatásai [szállásadás]; vízipipás bárok szolgáltatásai; washoku éttermi szolgáltatások; panziók; sátrak

 kölcsönzése; szállásbiztosítás nyaralók számára; turistaházak, üdülők.

 ( 210 ) M 22 01279

 ( 220 ) 2022.05.13.

 ( 731 )  Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Utazások promóciója [reklámozása]; marketing-szolgáltatások az utazás területén; reklámozás a turizmus és

utazás terén; utazási ágazattal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; reklámcélú rendezvények szervezése és

lebonyolítása; reklámkampányok előkészítése; kiállítások szervezése reklámozási célokra; kereskedelmi vásárok

és kiállítások szervezése; kereskedelmi és reklámcélú vásárok szervezése; vásárok és kiállítások szervezése

kereskedelmi- és reklámcélokra; reklámcélú vásárok és kiállítások szervezése és lebonyolítása;

eseménymarketing; hirdetés és reklámozás; hirdetési- és reklám szolgáltatások; internetes marketing;

kereskedelmi promóciós szolgáltatások; kereskedelmi vásárok reklámozás céllal való szervezése; marketing

kampányok; marketingrendezvények megrendezése és lebonyolítása; online reklám- és marketingszolgáltatások;

promóciós marketing; reklám és marketing; reklámkiadványok elkészítése; reklámok készítése; reklámozási és

promóciós szolgáltatások; bemutatók szervezése kereskedelmi célokra; bemutatók szervezése üzleti célokra;

kereskedelmi célú kiállítások szervezése; kereskedelmi célú kiállítások lebonyolítása; kereskedelmi kiállítások

 szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások és rendezvények szervezése.

 41    Kulturális célú bemutatók, kiállítások szervezése; kulturális célú fesztiválok rendezése; kulturális célú

rendezvények szervezése; kulturális célú bemutatók rendezése; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos

tájékoztatás; kulturális események lebonyolítása; kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása; kulturális

show-k szervezése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése és tartása; kulturális és művészeti

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

szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés; információnyújtás kulturális tevékenységekhez; konferenciák,

kiállítások és versenyek szervezése; szabadidő eltöltésével kapcsolatos tájékoztatás; kongresszusok szervezése,

lebonyolítása és rendezése; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos konferenciák szervezése; üzleti konferenciák

 szervezése.

 43    Átmeneti szállások kiadása; bár szolgáltatások; bútorok kölcsönzése; elvitelre árusító éttermek; ételek

díszítése; ételek elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; étel és ital catering; ételszobrászat; éttermi

szolgáltatások; foglalás panziókban; gyorséttermek, snack bárok; hordozható épületek, építmények bérbeadása;

hordozható öltözők bérbeadása; irodabútorok lízingelése; ivóvízadagoló automaták bérbeadása; kantinok, büfék,

étkezdék; kávéházak; kempingezési lehetőség biztosítása; magánszakács, személyi séf szolgáltatások;

önkiszolgáló éttermek; motelek; recepciós szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz [érkezések és távozások

ügyintézése]; recepciós szolgáltatások ideiglenes szálláshelyeken [kulcsátadás]; rehabilitációs központok által

nyújtott átmeneti szállás; szállásfoglalás; szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai szálláshely

szolgáltatások; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése;

terembérlés találkozókhoz [tárgyalótermek]; tortadíszítések; udon és soba éttermek szolgáltatásai; üdülőtáborok

szolgáltatásai [szállásadás]; vízipipás bárok szolgáltatásai; washoku éttermi szolgáltatások; panziók; sátrak

 kölcsönzése; szállásbiztosítás nyaralók számára; turistaházak, üdülők.
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 ( 210 ) M 22 01280

 ( 220 ) 2022.05.13.

 ( 731 )  Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Utazások promóciója [reklámozása]; marketing-szolgáltatások az utazás területén; reklámozás a turizmus és

utazás terén; utazási ágazattal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; reklámcélú rendezvények szervezése és

lebonyolítása; reklámkampányok előkészítése; kiállítások szervezése reklámozási célokra; kereskedelmi vásárok

és kiállítások szervezése; kereskedelmi és reklámcélú vásárok szervezése; vásárok és kiállítások szervezése

kereskedelmi- és reklámcélokra; reklámcélú vásárok és kiállítások szervezése és lebonyolítása;

eseménymarketing; hirdetés és reklámozás; hirdetési- és reklám szolgáltatások; internetes marketing;

kereskedelmi promóciós szolgáltatások; kereskedelmi vásárok reklámozás céllal való szervezése; marketing

kampányok; marketingrendezvények megrendezése és lebonyolítása; online reklám- és marketingszolgáltatások;

promóciós marketing; reklám és marketing; reklámkiadványok elkészítése; reklámok készítése; reklámozási és

promóciós szolgáltatások; bemutatók szervezése kereskedelmi célokra; bemutatók szervezése üzleti célokra;

kereskedelmi célú kiállítások szervezése; kereskedelmi célú kiállítások lebonyolítása; kereskedelmi kiállítások

 szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások és rendezvények szervezése.

 41    Kulturális célú bemutatók, kiállítások szervezése; kulturális célú fesztiválok rendezése; kulturális célú

rendezvények szervezése; kulturális célú bemutatók rendezése; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos

tájékoztatás; kulturális események lebonyolítása; kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása; kulturális

show-k szervezése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése és tartása; kulturális és művészeti

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

szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés; információnyújtás kulturális tevékenységekhez; konferenciák,

kiállítások és versenyek szervezése; szabadidő eltöltésével kapcsolatos tájékoztatás; kongresszusok szervezése,

lebonyolítása és rendezése; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos konferenciák szervezése; üzleti konferenciák

 szervezése.

 43    Átmeneti szállások kiadása; bár szolgáltatások; bútorok kölcsönzése; elvitelre árusító éttermek; ételek

díszítése; ételek elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; étel és ital catering; ételszobrászat; éttermi

szolgáltatások; foglalás panziókban; gyorséttermek, snack bárok; hordozható épületek, építmények bérbeadása;

hordozható öltözők bérbeadása; irodabútorok lízingelése; ivóvízadagoló automaták bérbeadása; kantinok, büfék,

étkezdék; kávéházak; kempingezési lehetőség biztosítása; magánszakács, személyi séf szolgáltatások;

önkiszolgáló éttermek; motelek; recepciós szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz [érkezések és távozások

ügyintézése]; recepciós szolgáltatások ideiglenes szálláshelyeken [kulcsátadás]; rehabilitációs központok által

nyújtott átmeneti szállás; szállásfoglalás; szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai szálláshely

szolgáltatások; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése;

terembérlés találkozókhoz [tárgyalótermek]; tortadíszítések; udon és soba éttermek szolgáltatásai; üdülőtáborok

szolgáltatásai [szállásadás]; vízipipás bárok szolgáltatásai; washoku éttermi szolgáltatások; panziók; sátrak

 kölcsönzése; szállásbiztosítás nyaralók számára; turistaházak, üdülők.

 ( 210 ) M 22 01415

 ( 220 ) 2022.05.27.

 ( 731 )  Tóth Evelin, Hajdúböszörmény (HU)

 ( 541 ) Minerva

 ( 511 )  14    Achát; drágakövek és féldrágakövek; drágakő utánzatok; ékszerek; féldrágakövek; féldrágakövek és

drágakövek; gyöngyök; gyöngyök borostyánkőből; gyöngyszemek ékszerkészítéshez; igazgyöngy;

gyöngyutánzatok; jáde; kalcedon; mesterséges drágakövek; mesterséges gyöngyök; olivin [drágakő]; olivin

[peridot]; opál; peridot (drágakő minőségű ásvány); részben csiszolt drágakövek és utánzataik; tenyésztett
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gyöngyök; természetes gyöngyök; achát ékszer; amulettek; apró díszítőtárgyak, bizsuk [ékszerek]; barátság

gyűrűk; barátság-karkötők; bedugós fülbevalók; bőrből készült gyűrűk ékszerként; borostyán függők, azaz

ékszerek; díszek [ékszerek]; díszköveket tartalmazó ékszerek; divatékszer; divatékszerek; drágakövek;

drágakövekből készült ékszerek; drágaköveket tartalmazó ékszerek; drágaköves ékszerek; egyedi ékszerek;

egyedi tervezésű ékszerek; ékszerek borostyánkőből; ékszerek gyöngyök formájában; ékszerek, nevezetesen

drágakőből készült cikkek; ékszerek, nevezetesen nemesfémből készült cikkek; ékszerkellékek; ékszerláncok;

ékszernek minősülő amulettek; ékszerutánzatok; emlékmedálok; ezüst ékszerek; ezüst fülbevalók; ezüst gyűrűk;

ezüst karkötők; ezüst nyakláncok; fülbevalók; gyöngy ékszerek; gyöngy karkötők; gyöngyök [ékszerek];

gyöngyöt tartalmazó ékszerek; jáde ékszerek; jótékonysági karkötők; karkötők [ékszerek]; karikagyűrűk; karika

fülbevalók; karkötők, karperecek; karkötőre fűzhető díszek; karperecek és karkötők; karperecek, karkötők

[ékszerek]; keresztek [ékszerek]; keresztek mint ékszerek; kitűzők [ékszerek]; kristályból készült ékszerek;

láncfonatok nemesfémből [ékszerek]; medálok; medálok [ékszerek]; melltűk, brossok [ékszerek]; műanyag

divatékszerek; mesterséges ékszerek; műanyag karkötők ékszerek formájában; műanyagból készült ékszerek; nem

nemesfémből készült ékszerek; nem nemesfémből készült gyűrűk; nem nemesfémből készült medalionok;

nemesfém bevonattal készült ékszerek; nemesfém bevonatú ékszerek; nemesfém ékszerek; nemesfém

ékszerláncok bokaláncokhoz; nemesfém ékszerláncok karkötőkhöz; nemesfém ékszerláncok nyakláncokhoz;

nemesfém fülbevalók; nemesfém hajtókakitűzők; nemesfém jelvények; nemesfém ötvözettel bevont ékszerek;

nemesfém ötvözetekből készült ékszerek; nemesfémből készült ékszerek; nemesfémből készült érmék;

nemesfémből készült gyűrűk; nemesfémből készült karkötők, karperecek; nemesfémekből készült ékszerek;

nemesfémekből készült fonott láncok; nemesfémekből készült divatékszerek; női ékszerek; nyakláncok;

nyakláncok [ékszer]; nyakláncok [ékszerek]; nyakláncok nemesfémből; nyakláncra fűzhető díszek; zománc

ékszerek; zománcozott ékszerek; üvegből készült ékszerek; tűzzománc kitűzők; tűzzománc ékszer; tenyésztett

 gyöngyökből készült divatékszerek; szintetikus kövek [ékszerek].

 45    Asztrológiai előrejelzés; asztrológiai szolgáltatások; előrejelzési szolgáltatások jövendőmondás formájában;

horoszkóp készítés; horoszkópinformációk szolgáltatása számítógépes hálózatokon keresztül; horoszkópok

elkészítése; horoszkópos tanácsadás; jövendőmondás, jóslás; kártyavető szolgáltatások; látnoki szolgáltatások;

lelki tanácsadás; paranormális vizsgálatok végzése; spiritiszta tanácsadás; spirituális irányítás; spirituális

 útmutatással kapcsolatos tanácsadás; szellemi tanácsadás; személyre szóló jóslás tarot kártyából.

 ( 210 ) M 22 01461

 ( 220 ) 2022.06.02.

 ( 731 )  Hashem Matin, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Dorogi Attila, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; előadások rendezése; előadóművészek szolgáltatásai; élő

előadások bemutatása; fényképészet; fotóriportok készítése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése;

múzeumi kiállítások bemutatása; mentorálás; multimédiakönyvtári szolgáltatások; művészeti alkotások

 bérbeadása; művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 01462

 ( 220 ) 2022.06.02.

 ( 731 )  Hashem Matin, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Dorogi Attila, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  41    Akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; bentlakásos iskolák; coaching [tréning];

elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; előadások rendezése;

előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és

lebonyolítása; gyakorlati képzés [szemléltetés]; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; iskolák

által nyújtott oktatási szolgáltatások; know-how átadása (képzés); konferenciák szervezése és lebonyolítása;

kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; levelező

tanfolyamok; mentorálás; multimédiakönyvtári szolgáltatások; oktatási információs szolgáltatások; oktatási

tanúsítási szolgáltatások, nevezetesen képzés és vizsgáztatás; oktatási vizsgáztatás; szemináriumok szervezése és

lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai;

 zeneoktatás; zeneszerzés.

A rovat 85 darab közlést tartalmaz.
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Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

 ( 111 )  237.931

 ( 151 )  2022.06.28.

 ( 210 )  M 22 01317

 ( 220 )  2022.05.19.

 ( 732 )  DP GLOBAL HOLDING LTD, LONDON (GB)

 ( 740 )  Dr. Horváth Gábor, Budapest

  
( 546 )

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  237.932

 ( 151 )  2022.06.28.

 ( 210 )  M 22 01318

 ( 220 )  2022.05.19.

 ( 732 )  DP GLOBAL HOLDING LTD, LONDON (GB)

 ( 740 )  Dr. Horváth Gábor, Budapest

 ( 541 )  Shopever

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  238.023

 ( 151 )  2022.06.28.

 ( 210 )  M 22 01463

 ( 220 )  2022.06.02.

 ( 732 )  Nőtincsi Településüzemeltetési és Fejlesztési Kft., Nőtincs (HU)

 ( 740 )  Mlinárcsek Márta Éva, Diósjenő

  

( 546 )

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

 ( 111 )  238.026

 ( 151 )  2022.06.28.

 ( 210 )  M 22 01432

 ( 220 )  2022.05.31.

 ( 732 )  Könyvtárellátó Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Csákay és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 541 )  KELLO

 ( 511 )   16    Tanítási és oktatási anyagok; könyvek.

 35    Kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak; kereskedelmi közvetítői szolgáltatás; kereskedelmi

 tranzakciók tárgyalása és megállapodás kötése harmadik fél számára.

  38    Elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás.

  41    Könyvkiadás; könyvtári szolgáltatások; oktatási információs szolgáltatások.

 ( 111 )  238.027

 ( 151 )  2022.06.28.

 ( 210 )  M 22 01038

 ( 220 )  2022.04.20.

 ( 732 )  Twentyone Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Twentyone Hungary

 ( 511 )  39    Fuvarozás, áruszállítás; fuvarozási szolgáltatások; szállítmányozási, fuvarozási szolgáltatások;

szállítmányozási ügynökség; teheráru szállítmányozás; szállítmányozás és fuvarközvetítés; árutovábbítási,

 szállítmányozási szolgáltatások; szállítmányozás.

 ( 111 )  238.057

 ( 151 )  2022.06.28.

 ( 210 )  M 22 01357

 ( 220 )  2022.05.23.

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

 ( 541 )  Erste EasyPay

 ( 511 )  36    Adósságrendezési szolgáltatások; bankügyletek lebonyolítása; betéti kártyás fizetések feldolgozása;

elektronikus tőkeátutalás; elektronikus úton történő tranzakciók (fizetési szolgáltatások); finanszírozási

szolgáltatások; hitelbérlet; hitelkártyásfizetések feldolgozása; hitelügynökségek, hitelirodák; kölcsön

[finanszírozás]; mobil banki szolgáltatások; online banki szolgáltatások; pénzügyi információk nyújtása; pénzügyi

 információk nyújtása weboldalon keresztül; részletfizetési hitelnyújtás.

 ( 111 )  238.124

 ( 151 )  2022.06.28.

 ( 210 )  M 22 00574

 ( 220 )  2022.02.27.

 ( 732 )  ScidogKutyaegyetem Szolgáltató Kft., Páty (HU)

 ( 541 )  SciDog - A Kutyaegyetem

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

  43    Időleges szállásadás.

A rovat 7 darab közlést tartalmaz. 

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 12. szám, 2022.06.28.

Nemzeti védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

M1468



Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  233.883

 ( 151 )  2022.03.29.

 ( 210 )  M 20 01192

 ( 220 )  2020.04.30.

 ( 732 )  Liza Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Szőke Csaba ügyvéd, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Gyümölcs alapú snackek; gyümölcs- és dióféle-alapú snack szeletek; húsalapú snack-ételek; hüvelyes

 zöldség-alapú snack-ételek; növényi alapú snackek; zöldségalapú snack-ételek.

 30    Extrudált búza snack termékek; főként extrudált gabonafélékből készült snack termékek;

gabonakeményítőből készült snack termékek; kukoricából készült snack termékek; kukoricalisztből extrudálással

készült, azonnal fogyasztható sós snack termékek; kukoricalisztből készült snack termékek; puffasztott

kukoricapehely snackek; rizslisztből készült snack termékek; sajtízű, puffasztott kukorica snackek; sajtos

 puffasztott kukorica snackek; snack ételek (gabona alapú -); teljes kiőrlésű búzából készült snack termékek.

  43    Snack-szolgáltatások.

 ( 111 )  237.692

 ( 151 )  2022.04.28.

 ( 210 )  M 21 03565

 ( 220 )  2021.10.14.

 ( 732 )  ALKALOID AD Skopje, Skopje (MK)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  LEFISYO

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti készítmények; ópiátfüggőség kezelésére használt szerek; fájdalomcsillapító készítmények;

opioid fájdalomcsillapítók; az előzőek mindegyike humángyógyászati felhasználásra, és egyik sem

 állatgyógyászati felhasználásra.

 ( 111 )  237.772

 ( 151 )  2022.05.12.

 ( 210 )  M 21 03202

 ( 220 )  2021.09.07.

 ( 732 )  Kovács Viktória, Kerepes (HU)

 ( 740 )  Dwornik Marek, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   37    Külső és belső festés; dekorációs festés falakra; felületek dekorációs festése.

 ( 111 )  237.824

 ( 151 )  2022.06.10.
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 ( 210 )  M 21 03767

 ( 220 )  2021.11.09.

 ( 732 )  Tokyo Broadcasting System Television, Inc., Tokyo (JP)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Ninja Warrior Hungary

 ( 511 ) 9    Videófelvételek; letölthető multimédia fájlok; médiatartalom; rögzített adatállományok; műsoros lemezek;

műsoros mágneses adathordozók; audiovizuális készülékek és berendezések; berendezések hang-, adatok vagy

képek közvetítésére; letölthető számítógépes játékszoftver; letölthető számítógépes szoftver; rögzített

számítógépes játékszoftver; rögzített számítógépes szoftver; letölthető számítógépes szoftver alkalmazások;

rögzített vagy letölthető számítógépes szoftver platformok; letölthető számítógépes programok; rögzített

számítógépes programok; rögzített vagy letölthető számítógépes képernyőkímélő szoftver; optikai lemezek;

kompakt lemezek [audio-videó]; mágneses adathordozók; optikai adathordozók; videokazetták;

videojáték-kazetták; memóriakártyák videojáték gépekhez; exponált mozifilmek; letölthető elektronikus

kiadványok; rajzfilmek; letölthető zenefájlok; letölthető képfájlok; letölthető csengőhangok mobiltelefonokhoz;

letölthető grafikák mobiltelefonokhoz; számítógépes hardver; számítógép-perifériák; érmével működő

szerkezetek televíziókészülékekhez; érmével működő zeneautomaták [zenegépek]; mesterséges intelligenciával

rendelkező humanoid robotok; globális helymeghatározó rendszer [GPS] készülékek; hangfelvevő készülékek;

hangátviteli készülékek; videó felvevők; felügyelő, ellenőrző berendezések, nem orvosi célra; hordható videó

kijelző monitorok; viselhető aktivitásészlelők; viselhető számítógépek; fülhallgatók távközléshez; világító jelzők;

villogó fények [fényjelzések]; csengők [figyelmeztető eszközök]; jelzősípok; védőruhák baleset, sugárzás és tűz

ellen; baleset-, sugárzás- és tűzvédelmi cipők; balesetvédelmi kesztyűk; fejfedők mint védősisakok; fejfedők

sportoláshoz; mentőövek; mentőmellények; mentőcsónakok; életmentő készülékek és felszerelések;

balesetvédelmi eszközök személyes használatra; légzőkészülékek, kivéve mesterséges lélegeztetés; audio- és

videó-vevőkészülékek; detektorok; digitális jelzők; mérőkészülékek; elektromos mérőeszközök; mérőműszerek;

távolságmérő készülékek; időmérők [időregisztráló eszközök]; búvárruhák; füldugók búvároknak;

sportszemüvegek; orrcsipesz búvárok és úszók számára; pántok mobiltelefonhoz; számítógép hordozó táskák;

táblagép tokok; okostelefon tokok; tokok digitális személyi asszisztensekhez [PDA-khoz]; borítók

okostelefonokhoz; mágnesek; távcsövek; okulárék; szemüvegek; napszemüvegek; optikai cikkek;

 szemüvegtokok.

 25    Ruházat; lábbelik; cipők; sportcipők; ingek; rövid ujjú ingek; pólók; pulóverek [ruházat]; sportmezek;

csuklyák, kapucnik [ruházat]; bandana kendők [nyaksálak]; tornaruházat; sapkák; kalapok; kerek, papi sapkák;

fejfedők; fejpántok [ruházat]; szoknyák; nadrágok; rövidnadrágok; overallok; pulóverek; ruhák; szvetterek;

dzsekik [ruházat]; kabátok; poncsók; sálak; szőrme stólák; vállkendők, nagykendők; zoknik; talpbetétek;

harisnyanadrágok; balett trikók; harisnyák; lábszármelegítők; legging nadrágok, cicanadrágok; lábmelegítők;

izzadságfelszívó zoknik; nyakkendők; zsebkendők; nadrágtartók; övek [ruházat]; pénztartó övek [ruházat];

kötények [ruházat]; alsónadrágok; alsóneműk; alsóruházat; boxeralsók; fülvédők [ruházat]; kétujjas kesztyűk;

kesztyűk [ruházat]; ujjatlan kesztyűk; síkesztyűk; partedlik, előkék, nem papírból; ujjas előkék, nem papírból;

bokacsizma; fürdősapkák; fürdőruhák; fürdőnadrágok; fürdőköpenyek; fürdőszandálok; fürdőpapucsok;

strandruhák; strandcipők; melltartók; karcsúsító anyagokat tartalmazó ruházat; beépített LED-eket tartalmazó

ruházat; bőrutánzatú ruházat; bőrruházat; míderek [alsóruházat]; mandzsetták; kerékpáros ruházat; hímzett

ruházat; horgászmellények; fém cipőkellékek; futballcipők; lábszárvédő; harisnyatartók, zoknitartók; tornacipők;

félcipők; cipősarkak; harisnyaáruk, kötöttáruk; judo egyenruhák; kötényruhák; karate egyenruhák; kimonók;

kötöttáru [ruházat]; fűzős bakancsok, csizmák; jelmezek; motoros ruházat; muffok [ruházat]; felsőruházat;

felsőkabátok; pizsamák; bugyik; anorákok; kötött pulóverek; szandálok; sálak; síbakancsok; alvómaszkok;

papucsok; talpak lábbelikhez; kamáslik; atlétatrikók; öltönyök; úszódresszek; egyenruhák; mellények; öltöny

 mellények; vízálló ruházat; karszalagok [ruházat].

 28    Játékok; gyermekjátékok; játékszerek; más osztályba nem tartozó torna- és sportcikkek; tornaszerek;

játéktermi videojáték gépek; játéklabdák; testépítő berendezések; testedző berendezések; bokszkesztyűk;
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építőjátékok; álcaponyvák, álcahálók [sportcikkek]; darts; kockák; diszkoszok sport célra; babák; drónok

[játékok]; könyökvédők [sportcikkek]; elektronikus céltáblák; edző eszközök [expanderek]; vidámparki hinták,

berendezések; stresszoldó játékok; repülő korongok [játékok]; játékgépek szerencsejátékhoz; kesztyűk

játékokhoz; kézi videojáték konzolok; puzzle-k; térdvédők [sportcikkek]; testedző gépek; maszkok

[játékeszközök]; férfi szuszpenzorok, altestvédők [sportcikkek]; sporthálók; játékújdonságok partikhoz; paintball

pisztolyok [sporteszközök]; party kalapok papírból; siklóernyők; lufik; játszóházak gyerekeknek; játékkártyák;

játék sátrak; telekommunikációs funkciókkal rendelkező hordozható játékok és játékszerek; folyadékkristályos

kijelzős hordozható játékok; lágyékvédő sportoláshoz; védő párnázatok, védőtömések [sportruházat részei];

bokszzsákok; bábok; távirányítású játékjárművek; görkorcsolya; atléták által használt gyanta; méretarányos

makettkészletek [játékok]; méretarányos járműmodellek; robogók [játékok]; kaparós sorsjegyek lottó játékokhoz,

szerencsejátékokhoz; sípcsontvédő [sportcikkek]; gördeszkák; plüssjátékok; úszómellény; felfújható úszó

alkalmatosságok úszómedencei használatra; hinták; asztali társasjátékok; céltáblák; játékfigurák; játékpisztolyok;

játékrobotok; játékjárművek; gyűjthető kártyák játékhoz; trambulinok; videojáték gépek; súlyemelő övek

 [sportcikkek]; jógahinták.

 32    Sportitalok; sör; alkoholmentes italok; energiaitalok; gyümölcslevek; fehérjével dúsított sportitalok;

 zöldséglevek [italok]; vizek [italok].

 38    Távközlési szolgáltatások; nagysebességű adatátvitel; televíziós műsorszórás; vezeték nélküli műsorszórás;

rádióműsorszórás; kábeltelevíziós műsorszórás; műholdas átvitel; üzenetek és képek továbbítása számítógép

segítségével; információszolgáltatás a távközlés területén; internetes chatszobák biztosítása; online fórumok

biztosítása; adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása; felhasználói hozzáférés biztosítása globális számítógépes

hálózatokhoz; digitális fájlok továbbítása; videó on-demand szolgáltatások; elektronikus hirdetőtábla-szolgáltatás

 [távközlési szolgáltatások].

 ( 111 )  237.825

 ( 151 )  2022.06.10.

 ( 210 )  M 21 03766

 ( 220 )  2021.11.09.

 ( 732 )  Tokyo Broadcasting System Television, Inc., Tokyo (JP)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Videófelvételek; letölthető multimédia fájlok; médiatartalom; rögzített adatállományok; műsoros lemezek;

műsoros mágneses adathordozók; audiovizuális készülékek és berendezések; berendezések hang-, adatok vagy

képek közvetítésére; letölthető számítógépes játékszoftver; letölthető számítógépes szoftver; rögzített

számítógépes játékszoftver; rögzített számítógépes szoftver; letölthető számítógépes szoftver alkalmazások;

rögzített vagy letölthető számítógépes szoftver platformok; letölthető számítógépes programok; rögzített

számítógépes programok; rögzített vagy letölthető számítógépes képernyőkímélő szoftver; optikai lemezek;

kompakt lemezek [audio-videó]; mágneses adathordozók; optikai adathordozók; videokazetták;

videojáték-kazetták; memóriakártyák videojáték gépekhez; exponált mozifilmek; letölthető elektronikus

kiadványok; rajzfilmek; letölthető zenefájlok; letölthető képfájlok; letölthető csengőhangok mobiltelefonokhoz;

letölthető grafikák mobiltelefonokhoz; számítógépes hardver; számítógép-perifériák; érmével működő

szerkezetek televíziókészülékekhez; érmével működő zeneautomaták [zenegépek]; mesterséges intelligenciával

rendelkező humanoid robotok; globális helymeghatározó rendszer [GPS] készülékek; hangfelvevő készülékek;

hangátviteli készülékek; videó felvevők; felügyelő, ellenőrző berendezések, nem orvosi célra; hordható videó

kijelző monitorok; viselhető aktivitásészlelők; viselhető számítógépek; fülhallgatók távközléshez; világító jelzők;

villogó fények [fényjelzések]; csengők [figyelmeztető eszközök]; jelzősípok; védőruhák baleset, sugárzás és tűz

ellen; baleset-, sugárzás- és tűzvédelmi cipők; balesetvédelmi kesztyűk; fejfedők mint védősisakok; fejfedők
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sportoláshoz; mentőövek; mentőmellények; mentőcsónakok; életmentő készülékek és felszerelések;

balesetvédelmi eszközök személyes használatra; légzőkészülékek, kivéve mesterséges lélegeztetés; audio- és

videó-vevőkészülékek; detektorok; digitális jelzők; mérőkészülékek; elektromos mérőeszközök; mérőműszerek;

távolságmérő készülékek; időmérők [időregisztráló eszközök]; búvárruhák; füldugók búvároknak;

sportszemüvegek; orrcsipesz búvárok és úszók számára; pántok mobiltelefonhoz; számítógép hordozó táskák;

táblagép tokok; okostelefon tokok; tokok digitális személyi asszisztensekhez [PDA-khoz]; borítók

okostelefonokhoz; mágnesek; távcsövek; okulárék; szemüvegek; napszemüvegek; optikai cikkek;

 szemüvegtokok.

 25    Ruházat; lábbelik; cipők; sportcipők; ingek; rövid ujjú ingek; pólók; pulóverek [ruházat]; sportmezek;

csuklyák, kapucnik [ruházat]; bandana kendők [nyaksálak]; tornaruházat; sapkák; kalapok; kerek, papi sapkák;

fejfedők; fejpántok [ruházat]; szoknyák; nadrágok; rövidnadrágok; overallok; pulóverek; ruhák; szvetterek;

dzsekik [ruházat]; kabátok; poncsók; sálak; szőrme stólák; vállkendők, nagykendők; zoknik; talpbetétek;

harisnyanadrágok; balett trikók; harisnyák; lábszármelegítők; legging nadrágok, cicanadrágok; lábmelegítők;

izzadságfelszívó zoknik; nyakkendők; zsebkendők; nadrágtartók; övek [ruházat]; pénztartó övek [ruházat];

kötények [ruházat]; alsónadrágok; alsóneműk; alsóruházat; boxeralsók; fülvédők [ruházat]; kétujjas kesztyűk;

kesztyűk [ruházat]; ujjatlan kesztyűk; síkesztyűk; partedlik, előkék, nem papírból; ujjas előkék, nem papírból;

bokacsizma; fürdősapkák; fürdőruhák; fürdőnadrágok; fürdőköpenyek; fürdőszandálok; fürdőpapucsok;

strandruhák; strandcipők; melltartók; karcsúsító anyagokat tartalmazó ruházat; beépített LED-eket tartalmazó

ruházat; bőrutánzatú ruházat; bőrruházat; míderek [alsóruházat]; mandzsetták; kerékpáros ruházat; hímzett

ruházat; horgászmellények; fém cipőkellékek; futballcipők; lábszárvédő; harisnyatartók, zoknitartók; tornacipők;

félcipők; cipősarkak; harisnyaáruk, kötöttáruk; judo egyenruhák; kötényruhák; karate egyenruhák; kimonók;

kötöttáru [ruházat]; fűzős bakancsok, csizmák; jelmezek; motoros ruházat; muffok [ruházat]; felsőruházat;

felsőkabátok; pizsamák; bugyik; anorákok; kötött pulóverek; szandálok; sálak; síbakancsok; alvómaszkok;

papucsok; talpak lábbelikhez; kamáslik; atlétatrikók; öltönyök; úszódresszek; egyenruhák; mellények; öltöny

 mellények; vízálló ruházat; karszalagok [ruházat].

 28    Játékok; gyermekjátékok; játékszerek; más osztályba nem tartozó torna- és sportcikkek; tornaszerek;

játéktermi videojáték gépek; játéklabdák; testépítő berendezések; testedző berendezések; bokszkesztyűk;

építőjátékok; álcaponyvák, álcahálók [sportcikkek]; darts; kockák; diszkoszok sport célra; babák; drónok

[játékok]; könyökvédők [sportcikkek]; elektronikus céltáblák; edző eszközök [expanderek]; vidámparki hinták,

berendezések; stresszoldó játékok; repülő korongok [játékok]; játékgépek szerencsejátékhoz; kesztyűk

játékokhoz; kézi videojáték konzolok; puzzle-k; térdvédők [sportcikkek]; testedző gépek; maszkok

[játékeszközök]; férfi szuszpenzorok, altestvédők [sportcikkek]; sporthálók; játékújdonságok partikhoz; paintball

pisztolyok [sporteszközök]; party kalapok papírból; siklóernyők; lufik; játszóházak gyerekeknek; játékkártyák;

játék sátrak; telekommunikációs funkciókkal rendelkező hordozható játékok és játékszerek; folyadékkristályos

kijelzős hordozható játékok; lágyékvédő sportoláshoz; védő párnázatok, védőtömések [sportruházat részei];

bokszzsákok; bábok; távirányítású játékjárművek; görkorcsolya; atléták által használt gyanta; méretarányos

makettkészletek [játékok]; méretarányos járműmodellek; robogók [játékok]; kaparós sorsjegyek lottó játékokhoz,

szerencsejátékokhoz; sípcsontvédő [sportcikkek]; gördeszkák; plüssjátékok; úszómellény; felfújható úszó

alkalmatosságok úszómedencei használatra; hinták; asztali társasjátékok; céltáblák; játékfigurák; játékpisztolyok;

játékrobotok; játékjárművek; gyűjthető kártyák játékhoz; trambulinok; videojáték gépek; súlyemelő övek

 [sportcikkek]; jógahinták.

 32    Sportitalok; sör; alkoholmentes italok; energiaitalok; gyümölcslevek; fehérjével dúsított sportitalok;

 zöldséglevek [italok]; vizek [italok].

 38    Távközlési szolgáltatások; nagysebességű adatátvitel; televíziós műsorszórás; vezeték nélküli műsorszórás;

rádióműsorszórás; kábeltelevíziós műsorszórás; műholdas átvitel; üzenetek és képek továbbítása számítógép

segítségével; információszolgáltatás a távközlés területén; internetes chatszobák biztosítása; online fórumok

biztosítása; adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása; felhasználói hozzáférés biztosítása globális számítógépes
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hálózatokhoz; digitális fájlok továbbítása; videó on-demand szolgáltatások; elektronikus hirdetőtábla-szolgáltatás

 [távközlési szolgáltatások].

 ( 111 )  237.885

 ( 151 )  2022.05.30.

 ( 210 )  M 20 00815

 ( 220 )  2020.03.13.

 ( 732 )  Eatrend Korlátolt Felelősségű Társaság, Albertirsa (HU)

 ( 740 )  Bimbó Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; nyomdaipari

termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok;

anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok

(készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba);

 nyomdabetűk; klisék.

 ( 111 )  237.887

 ( 151 )  2022.05.30.

 ( 210 )  M 21 03532

 ( 220 )  2021.10.12.

 ( 732 )  dr. Dudás Éva, Budapest (HU)

 ( 541 )  loelooe

 ( 511 )   18    Táskák, utazó táskák, bőröndök, tárcák, pénztárcák és más hordozó eszközök.

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 111 )  237.888

 ( 151 )  2022.05.30.

 ( 210 )  M 21 03524

 ( 220 )  2021.10.11.

 ( 732 )  Steffek Albin, Monorierdő (HU)

 ( 740 )  Dwornik Marek, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  40    Jármű-karosszéria bevonása védőfóliával; jármű szélvédő bevonása védőfóliával; jármű-karosszéria kerámia

 bevonattal történő kezelése.

 ( 111 )  237.896

 ( 151 )  2022.05.30.

 ( 210 )  M 21 03533

 ( 220 )  2021.10.12.

 ( 732 )  Pécsi Balettért Alapítvány, Pécs (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  41    Balettelőadások, balettórák, balettiskolák, szórakoztatás balettelőadások formájában, személyes edzői

szolgáltatások a balett területén, táncoktatás biztosítása, táncoktatás nyújtása, táncoktatás gyerekeknek,

táncoktatás felnőtteknek, táncbemutatók szervezése, élő táncbemutatók, táncos események szervezése, táncos

 bemutatók szervezése, táncos előadások bemutatása.

 ( 111 )  237.898

 ( 151 )  2022.05.30.

 ( 210 )  M 21 02138

 ( 220 )  2021.05.28.

 ( 732 )  Barna Ákos, Hódmezővásárhely (HU)

 ( 740 )  xLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Betéti Társaság, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: állathordozók dobozok formájában, baseball sapka, írószerek, köpenyek, pólók, pulóverek,

 sapkák, tollak.

 ( 111 )  237.924

 ( 151 )  2022.06.07.

 ( 210 )  M 21 03676

 ( 220 )  2021.10.26.

 ( 732 )  CopyEndre Kft., Szentendre (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Magazinok, revük (időszaki lapok), nyomtatott publikációk, újságok; 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.

 41    Újságok kiadása, folyóiratok kiadása, magazinok kiadása; kiadói és híradói, beszámolói szolgáltatás, webes

újságok megjelentetése, újságok megjelentetése; újság kiadása ügyfelek számára az interneten, újságok,

folyóiratok, katalógusok és brosúrák megjelentetése, magazinok, folyóiratok és újságok multimédiás

megjelentetése, újságírói szolgáltatások, újságkiadás, újságok megjelentetése, szabadúszó újságírás, elektronikus

magazinok kiadása (közösségi média felületeken való megjelenés), magazinok multimédiás megjelentetése,

könyvek, magazinok, almanachok és napilapok megjelentetése, magazinok kiadásához kapcsolódó

 szaktanácsadási szolgáltatások, elektronikus formátumú magazinok megjelentetése az interneten.

 ( 111 )  237.925

 ( 151 )  2022.06.07.

 ( 210 )  M 21 03883

 ( 220 )  2021.11.18.

 ( 732 )  SUPERLIFE Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Meggyesi Zita, Budapest
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( 546 )

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

 ( 111 )  237.926

 ( 151 )  2022.06.07.

 ( 210 )  M 21 03947

 ( 220 )  2021.11.19.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  237.927

 ( 151 )  2022.06.07.

 ( 210 )  M 21 03944

 ( 220 )  2021.11.19.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  237.928

 ( 151 )  2022.06.07.

 ( 210 )  M 21 03945

 ( 220 )  2021.11.19.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  237.933

 ( 151 )  2022.06.09.

 ( 210 )  M 21 03949

 ( 220 )  2021.11.19.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  237.934

 ( 151 )  2022.06.09.

 ( 210 )  M 21 03218

 ( 220 )  2021.09.08.

 ( 732 )  Noémi Antal-Tóth, Wiener Neudorf (AT)

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Ideiglenes szállásbiztosítás nyaralókban; ideiglenes szállások bérbeadása nyaralókban és apartmanokban;

szállásbiztosítás nyaralók számára; átmeneti szállás biztosítása; átmeneti szálláskiadás; átmeneti szállások
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 kiadása.

 ( 111 )  237.935

 ( 151 )  2022.06.09.

 ( 210 )  M 21 03743

 ( 220 )  2021.11.08.

 ( 732 )  Halvest Overseas, LLC, Majuro (MH)

 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Vaj; csokoládéfa gyümölcsből készült vaj; kakaóvaj; kókuszvaj; földimogyoróvaj; vajkrém; felvágott; sajt;

kókuszdió (szárított); kókuszzsír; kókuszolaj; gabonaolaj; krém (tejtermék); tejszínhab; ehető zsírok; ehető

olajok; tojások; tojásporok; zsírtartalmú keverékek kenyérkelesztéshez; zsíros anyagok ehető zsírok

előállításához; kukoricaolaj; margarin; hús; húskivonatok; húskocsonyák; hús, tartósított; húskonzerv; sózott

húsok; tej; tejitalok; tejtermékek; tartósított gombák; étkezési olívaolaj; tartósított olajbogyók; tartósított

hagymák; pálmafadió olaj élelmezési célra; pálmaolaj élelmezési célra; ranett alma; szójatej; tejpótló anyagok;

 napraforgóolaj élelmezési felhasználásra; tahini (szezámmag-massza); savó; tojásfehérje; joghurt; tojássárgája.

 ( 111 )  237.936

 ( 151 )  2022.06.09.

 ( 210 )  M 21 04117

 ( 220 )  2021.12.06.

 ( 732 )  EGROKORR Festékipari Zrt., Érd (HU)

 ( 740 )  BRAND WAY & COMPASS Kft., Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 2    Festékek, lakkok; rozsdagátló- és fakonzerváló szerek; bevonatok; alapozók; festékhígítók; festőanyagok;

 nyers természetes gyanták; színezékek; porfestékek, pigmentek, zománcok; festék fugamasszák.

 19    Építőanyagok nem fémből; építőpanelek nem fémből; továbbá bevonatok, habarcsok, vakolatok építési

 célokra.

 35    Festékek, festékipari- és építési szakipari anyagok kereskedelmi ügyleteinek bonyolítása; internetes

kereskedelem; reklámozás és marketingtevékenységek; kiállítások és termékbemutatók; kereskedelmi egységek

üzemeltetése; kereskedelmi hálózatok működtetése; franchise rendszerek működtetése; outsourcing

szolgáltatások; export-import kereskedelmi tevékenység; festékek és festőipari termékek, építési szakipari

 anyagok gyártási és értékesítési szerződések alapján kereskedelme; export és import képviselet.

 39    Áruk csomagolása; áruk raktározása; építési és festőipari termékek, építési szakipari anyagok csomagolása

 és szállítása.

 ( 111 )  237.937

 ( 151 )  2022.06.09.

 ( 210 )  M 21 03921

 ( 220 )  2021.11.19.

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

 ( 541 )  ROCENTA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.
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 ( 111 )  237.938

 ( 151 )  2022.06.09.

 ( 210 )  M 21 03922

 ( 220 )  2021.11.19.

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

 ( 541 )  ROROFI

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  237.939

 ( 151 )  2022.06.09.

 ( 210 )  M 21 03924

 ( 220 )  2021.11.19.

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

 ( 541 )  TELLEKOMB

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  237.940

 ( 151 )  2022.06.09.

 ( 210 )  M 21 03918

 ( 220 )  2021.11.19.

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

 ( 541 )  OBLYT

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  237.941

 ( 151 )  2022.06.09.

 ( 210 )  M 21 03400

 ( 220 )  2021.09.28.

 ( 732 ) Martonyi ÖKO-AGRO Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Martonyi

 (HU)

 ( 740 )  Tóth Péter Bence Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 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.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  237.942

 ( 151 )  2022.06.09.

 ( 210 )  M 21 03760

 ( 220 )  2021.11.09.

 ( 732 )  Faberland Kft., Pécel (HU)

 ( 740 )  Kiss János József, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  28    Álcaponyvák, álcahálók [sportcikkek]; babaházak; berendezések játékokhoz; bokszzsákok [boxzsákok];

céltáblák; csocsóasztalok; csúszdák [játékszerek]; építőjátékok; érmével működő biliárdasztalok; felfújható

tárgyak úszómedencében való használatra; fitnesz gépek; hinták; játékautók; játékházak; játéklabdák,

játszólabdák; játékmodellek; játékok; játéksátrak; játékszerek; karikadobálós játékok; labdaadogató gépek;

marionettek, bábuk; méretarányos modell készletek [játékok]; ping-pong [asztalitenisz] asztalok; sakkjátékok;

sporthálók; társasjátékok; testedző berendezések; tornaeszközök; trambulinok; úszómedencék [játékcikkek];

 vidámparki hinták, berendezések.

 ( 111 )  237.943

 ( 151 )  2022.06.09.

 ( 210 )  M 21 03934

 ( 220 )  2021.11.19.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  237.944

 ( 151 )  2022.06.09.

 ( 210 )  M 21 03932

 ( 220 )  2021.11.19.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  237.945

 ( 151 )  2022.06.09.

 ( 210 )  M 21 03217

 ( 220 )  2021.09.08.

 ( 732 )  Antal-Tóth Noémi, Wiener Neudorf (AT)

 ( 541 )  Noemi's Cottage

 ( 511 )  43    Ideiglenes szállásbiztosítás nyaralókban; ideiglenes szállások bérbeadása nyaralókban és apartmanokban;

szállásbiztosítás nyaralók számára; átmeneti szállás biztosítása; átmeneti szálláskiadás; átmeneti szállások

 kiadása.

 ( 111 )  237.946

 ( 151 )  2022.06.09.

 ( 210 )  M 21 03912

 ( 220 )  2021.11.19.

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

 ( 541 )  DOMEDOVAR

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  237.947

 ( 151 )  2022.06.09.

 ( 210 )  M 21 03215

 ( 220 )  2021.09.08.

 ( 732 )  LIDL Stiftung & Co. KG, Neckarsulm (DE)
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 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  1    Magyarországról származó mesterséges édesítőszerek.

3    Nem gyógyászati célú kozmetikumok és piperecikkek; nem gyógyászati célú fogápolási termékek;

illatszerek, illóolajok; fehérítőszerek és más mosodai használatra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló- és

 csiszolószerek; szappanok, az előbbiek mindegyike Magyarországról származóan.

 5    Magyarországról származó csecsemőtápszerek, étrend-kiegészítők és diétás készítmények.

 29    Hal; haltermékek; ehető rovarok, nem élő; hús; húskészítmények; kolbász; szalámi; sonka; kenhető húsok;

húspótlók; baromfi; baromfitermékek; vad; vadhústermékek; húskivonatok; előre csomagolt, elsősorban tenger

gyümölcseiből álló vacsorák; előételként felszolgált saláták; hús alapú snack ételek; készételek, amelyek

túlnyomórészt húsból, húspótlókból, halból, baromfiból, vadból, kagylóból, zöldségből, hüvelyesekből,

gombából, gyümölcsből, diófélékből, sajtból, tofuból, szójából, tejtermékekből állnak; húsból (túlnyomórészt

húsból) készült készételek; baromfiból [túlnyomórészt baromfiból] készült készételek; [elsősorban] tojást

tartalmazó készételek; elsősorban zöldségből készült készételek; elsősorban szalonnát tartalmazó készételek;

elsősorban vadhúst tartalmazó készételek; instant leves; levesek; alaplé [leves]; húsleveskocka; csontleves,

húsleves; csirkehúsleves; borjúhúsleves; consommé (tisztított erőleves); kivonatok levesekhez;

leveskészítmények; csontlevesek, húslevesek [elkészített]; zöldség- és gyümölcskivonatok; szárított gyümölcs;

szárított zöldség; feldolgozott gyümölcsök, gombák és zöldségek (beleértve a dióféléket és hüvelyeseket is);

tartósított hüvelyesek; desszertek gyümölcsből, diófélékből, joghurtból, túróból, tejszínből; zöldségalapú snack

étel; gyümölcsalapú snack étel; elkészített saláták; saláták, amelyek túlnyomórészt húsból, húspótlóból, halból,

baromfiból, vadból, zöldségből, hüvelyesekből, gombából, gyümölcsből, diófélékből, sajtból, tofuból, szójából,

tejtermékekből állnak; burgonyachips; savanyított gyümölcsök; savanyított zöldségek; gyümölcschips;

gyümölcskocsonya; gyümölcspép; gyümölcssaláták; zöldségfélék, főzve; főtt gyümölcsök; pörkölt diófélék;

sózott diófélék; vágott gyümölcsök; vágott zöldségek; gomba, tartósítva; gomba, elkészítve; szárított ehető

gomba; szárított gyümölcstermékek; szárított gyümölcsök; kristályosított gyümölcsök; kandírozott diófélék;

burgonyából készült termékek; hüvelyesekből készült snack ételek; tartósított gyümölcsök; tartósított zöldségek;

vegyes savanyúságok; dióalapú snack ételek; sült krumpli; gyümölcs- és dióalapú snack-szeletek; kókuszalapú

snack-élelmiszerek; zöldségalapú snack-élelmiszerek; dióalapú snack ételek; tejalapú snack ételek; tofualapú

snack ételek; szója [elkészítve]; szójaliszt élelmiszerhez; szójaalapú szeletek étkezési célra; snack ételek ehető

tengeri moszatból; fagyasztott zöldségek; fagyasztott gyümölcsök; paradicsomkonzervek; paradicsomkivonatok;

szárított gyümölcsalapú snack ételek; elkészített zöldség termékek; elkészített gyümölcs termékek; zselék;

dzsemek; gyümölcspüré; zöldségalapú kenhető termékek; dióalapú kenhető termékek; főleg gyümölcsökből álló

kenhető termékek; kenhető gyümölcs; gyümölcslekvár; lekvár; kompótok; tojás; tojássárgája; tojáspor;

tojásfehérje; tej; tejtermékek; vaj; sajt; sajttermékek; sajtalapú snackek; sajtpótlók; tejszín [tejtermékek];

tejszínhab; joghurt; aludttej; tejtermékekből készült italok; kókusztej; tejpor élelmiszeripari célokra; tejpótlók;

tejsavó; tejpudingok; tejtermékekből készült desszertek; mártások; tzatziki; olajok és zsírok; vajkoncentrátum;

vajolaj; tisztított vaj; kókuszolaj és -zsír [élelmiszeripari célra]; kukoricaolaj élelmiszeripari célra; dióolajok;

canola olaj; tofu; tofu-alapú snackek; dió keverékek, dió keverékek szárított gyümölcsökkel; étolajok; étkezési

zsírok; Bouillon, húsleves; raguk, pörköltek; fagyasztott élelmiszerek, amelyek túlnyomórészt húsból,

húspótlóból, halból, baromfiból, vadból, kagylóból, zöldségből, hüvelyesekből, gombából, gyümölcsből,

diófélékből, sajtból, tofuból, szójából, tejtermékekből állnak; alacsony kalóriatartalmú, nem gyógyászati célra

szánt, túlnyomórészt húsból, húspótlóból, halból, baromfiból, vadból, kagylóból, zöldségből, hüvelyesekből,

gombából, gyümölcsből, diófélékből, sajtból, tofuból, szójából, tejtermékekből álló élelmiszerek; diétás

élelmiszerek, főként húsból, halból, baromfiból, vadból, zöldségből, gyümölcsből, tejtermékekből, nem

 gyógyászati célra; az előbbiek mindegyike Magyarországról származóan.

 30    Mesterséges kávé; kakaó; kakaó termékek; kávé; tea; rizs; tápióka; liszt; gabonakészítmények; kávéalapú

italok készítésére szolgáló készítmények; csokoládéízű italok készítésére szolgáló készítmények; kakaóalapú
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italok készítésére szolgáló készítmények; teaalapú italok készítésére szolgáló készítmények; kávé, tea, kakaó

vagy csokoládéalapú italok; kenyér; perec; bagettek; briósok; virslis szendvicsek; süteménytészták; sütemények;

kekszek; süteménypor keverékek; lisztből készült cukrászsütemények; rizsalapú készételek; tésztát tartalmazó

készételek; készételek pizzák formájában; pizzatészta; pizzalapok; pizzák (kész); pizzafélék; tésztatermékek;

nyerstészták; töltött tészták; száraztészták; nudlik, galuskák; nudli, galuska termékek; ravioli; lisztestészták;

elkészített tészta; szusi; szendvicsek; gabonaalapú snack ételek; rizsalapú snack ételek; gabonatermékeket

tartalmazó snack ételek; burgonyalisztből készült snack ételek; kukoricából készült snack ételek; kukoricalisztből

készült snack ételek; müzliből készült snack ételek; rizsből készült csomagolt élelmiszerek hússal, hallal vagy

zöldséggel; zöldséget és húst tartalmazó sütemények; zöldséget és baromfit tartalmazó sütemények; krémet és

gyümölcsöt tartalmazó sütemények; leveles tésztából készült sütemények; kukoricából készült snack ételek;

búzából készült snack ételek; ízesített gabona snack ételek; pattogatott kukorica; gabonából készült ropogtatni

valók; lisztalapú chipsek; tortilla chips; tortillák; jégkrémek; szorbetek (jégkrémek); pudingok; fagylalt; szorbetek

(vizes jég); fagyasztott joghurt [cukrászati jég]; édességek [kandiscukor]; felfújható rágógumi; rágógumi;

édességek; cukrászati termékek; cukorkák; csokoládé; csokoládétermékek; csokoládészeletek; csokoládék; nem

gyógyhatású cukorkák; kész desszertek [csokoládé alapú]; kész desszertek (cukrászati termékek); kész desszertek

[sütemények]; müzliszelet; cukor, méz, szirup; édes mázak és töltelékek, valamint méhészeti termékek

élelmiszerhez; sütőpor; élesztő; só; zöldfűszerek; mustár; fűszerek; tartósított gyógynövények; ecet; mártások

(ízesítők); ételízesítők; ízesítők italokhoz, illóolajok kivételével; salátaöntetek; élelmiszerízesítők, az illóolajok

kivételével; jég [fagyasztott víz]; majonéz; paradicsom ketchup; gabonafélék; müzli; teljes kiőrlésű termékek;

étkezési keményítő; főleg rizsből, tésztából, nudliból, gabonakészítményekből, kenyérből, süteménytésztából,

édesipari termékekből, csokoládéból készült készételek; főleg rizsből, tésztából, nudliból,

gabonakészítményekből, kenyérből, süteménytésztából, édesipari termékekből, csokoládéból készült fagyasztott

élelmiszerek; alacsony kalóriatartalmú, nem gyógyászati célra szánt élelmiszerek, amelyek túlnyomórészt rizsből,

tésztából, nudliból, gabonakészítményekből, kenyérből, süteménytésztából, édesipari termékekből, csokoládéból

állnak; diétás, nem gyógyászati célra szánt élelmiszerek, amelyek túlnyomórészt gabonakészítményekből, lisztből

készült tésztából, gombócból, rizsből, kenyérből, süteménytésztából, édesipari termékekből állnak; dióféléket

 nem tartalmazó édes krémek; az előbbiek mindegyike Magyarországról származóan.

 31    Mezőgazdasági-, vízgazdasági termények, kertészeti és erdészeti termékek; nyers és feldolgozatlan

mezőgazdasági-, vízgazdasági termékek; vetőmagok; magvak; ültetésre szánt vetőmagok; friss gyümölcsök,

diófélék, zöldségek és fűszernövények; friss kerti gyógynövények; növények; szárított növények; virághagymák,

palánták és ültetésre szánt magok; terménymagok; táplálékok és takarmányok állatoknak; állati takarmányok;

alomanyagok állatok számára; virágok; tartósított virág; élő virágok; friss virágok; vágott virágok; szárított

virágok; természetes virágok, élő természetes virágok, virágmagok; az előbbiek mindegyike Magyarországról

 származóan.

 32    Sör és sörtermékek; sört tartalmazó kevert italok; ásványvíz [italok]; vizek [italok]; szénsavas víz;

alkoholmentes italok; gyümölcsitalok; limonádék; zöldséglevek [italok]; smoothie-k; gyümölcslevek; szirupok

limonádéhoz; gyümölcsszörpök; szirupok italokhoz; készítmények italokhoz; alkoholmentes készítmények

italokhoz; must; paradicsomlé; energiaitalok; izotóniás italok; az előbbiek mindegyike Magyarországról

 származóan.

 33    Alkoholos italok (sör kivételével); bor; szeszes italok [italok]; likőrök; előre kikevert alkoholos italok,

söralapúak kivételével; koktélok; aperitifek; alkoholos italok készítésére szolgáló készítmények; alkoholos

gyümölcskivonatok; alkoholos eszenciák; alkoholos kivonatok; habzóborok, pezsgők; az előbbiek közül

 valamennyi Magyarországról származóan.

 35    Élelmiszerekkel, alkoholos és alkoholmentes italokkal, trágyákkal, műtrágyákkal, festékekkel, bevonó

anyagokkal (festékek), mosó- és tisztítószerekkel, háztartási tisztítószerekkel, kozmetikumokkal,

üzemanyagokkal, motor üzemanyagokkal, világítószerekkel, gyertyákkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; vény nélkül kapható gyógyszerekkel és gyógykészítményekkel, csecsemőtápszerekkel, babaápoló

termékekkel, egészségügyi készítményekkel, diétás készítményekkel, egészségügyi cikkekkel, fémárukkal, fém-,
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fa-, műanyag-, beton-, üveg- és kőmegmunkáló gépekkel és készülékekkel, szerszámgépekkel, építőipari,

barkács- és kertészeti cikkekkel, háztartási gépekkel és készülékekkel, konyhai gépekkel és készülékekkel

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; tudományos, kutatási, navigációs, földmérési, fényképészeti,

filmművészeti, hang- és képalkotó, optikai, súlymérő, mérő, jelző, érzékelő, vizsgáló, ellenőrző, életmentő és

oktató, elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, összegyűjtésére, elosztására vagy

felhasználásának szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékekkel és műszerekkel, fogyasztói

elektronikai berendezésekkel és készülékekkel, hang-, kép- vagy adat rögzítésére, továbbítására, lejátszására vagy

feldolgozására szolgáló berendezésekkel és készülékekkel, számítógépekkel, számítógép-perifériákkal,

adatfeldolgozó berendezésekkel, távközlési berendezésekkel, védőruházattal, búvárfelszerelésekkel,

tűzoltókészülékekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; ortopédiai cikkekkel, masszázscikkekkel,

világító-, fűtő-, hűtő-, gőzfejlesztő-, főző-, szárító-, szellőztető- és vízellátó készülékekkel és berendezésekkel,

egészségügyi berendezésekkel, járművekkel, kerékpárokkal, csónakokkal, robogókkal, kocsikkal, kerékpár- és

járműtartozékokkal, csónaktartozékokkal, tűzijátékokkal, ékszerekkel, dísztárgyakkal [ékszerek], óra- és

kronométerekkel, hangszerekkel, hangszer tartozékokkal, papírárukkal és írószerekkel, dekorációs cikkekkel,

iskolaszerekkel, irodai kellékekkel, kézműves cikkekkel, party kellékekkel, nevezetesen újszerű játékokkal

tréfákhoz, party konfettikkel, csomagolóanyagokkal, nyomtatványokkal, művészeti alkotásokkal, figurákkal

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; tömítő-, csomagoló- és szigetelőanyagokkal, rugalmas tömlőkkel,

fóliákkal, táskákkal, hordtáskákkal, bőrből készült kisméretű árucikkekkel, nevezetesen bőrből készült tárcákkal,

pénztárcákkal, bőrből készült kulcstartókkal, bőrből készült névjegytartókkal és bőrtáskákkal, utazótáskákkal,

utazási cikkekkel, esernyőkkel, építési- és szerkezeti anyagokkal, szállítható épületekkel és azok részeivel,

bútorokkal, lakberendezési tárgyakkal, tárolóedényekkel (nem fémből), állatoknak való termékekkel, háztartási és

konyhai felszerelésekkel és tárolóedényekkel, fürdőszobai eszközökkel, toalett eszközökkel, főzőeszközökkel és

étkészletekkel, evőeszközökkel, üvegárukkal és agyagedényekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;

textiltermékekkel és textilpótlókkal, háztartási vászonneművel, ágyneművel, asztalterítőkkel, hálózsákokkal,

fürdőlepedőkkel, függönyökkel, sötétítőkkel, ruházattal, lábbelikkel, fejfedőkkel, rövidárukkal, hajdíszítő

cikkekkel, művirágokkal, növényekkel, fákkal és gyümölcsökkel, szőnyegekkel, padlóburkolatokkal, falvédőkkel

és falburkolatokkal, tapétákkal, torna- és sportcikkekkel, játékszerekkel, játékokkal, videojátékokkal,

gyermekjátékokkal, karácsonyfadíszekkel, állateledelekkel, állati alommal, növényekkel és virágokkal,

vetőmagokkal és termény magokkal, mezőgazdasági és erdészeti termékekkel és öngyújtókkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; mások előre fizetett kártyáinak kiskereskedelme távközlési szolgáltatások

megvásárlására; reklám; reklámszervezés; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási információk nyújtása;

kereskedelmi ügyletek intézése mások számára online áruházakon keresztül; kereskedelmi tájékoztatás és

tanácsadás fogyasztók számára [fogyasztói tanácsadó bolt]; tájékoztatás és tanácsadás fogyasztóknak a

megvásárolni kívánt termékekkel és a termékek kiválasztásával kapcsolatban; fogyasztói kutatás; tájékoztatás

nyújtása az interneten fogyasztói termékekről, fogyasztóvédelmi kérdésekről, ügyfélszolgálatról; a fent említett

 szolgáltatások mindegyike az online kereskedelem keretében is.

 ( 111 )  237.948

 ( 151 )  2022.06.09.

 ( 210 )  M 21 03931

 ( 220 )  2021.11.19.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  237.949

 ( 151 )  2022.06.09.

 ( 210 )  M 21 03915
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 ( 220 )  2021.11.19.

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

 ( 541 )  JYLLE

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  237.950

 ( 151 )  2022.06.09.

 ( 210 )  M 21 03929

 ( 220 )  2021.11.19.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  237.951

 ( 151 )  2022.06.09.

 ( 210 )  M 21 03747

 ( 220 )  2021.11.08.

 ( 732 )  Varga Szabolcs, Tabdi (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Chili fűszerek, chutney, fűszeres készítmények ételekhez, szószok, gyümölcsszószok.

 ( 111 )  237.952

 ( 151 )  2022.06.09.

 ( 210 )  M 21 03577

 ( 220 )  2021.10.14.

 ( 732 )  Galajda Péter, Budakeszi (HU)

 ( 541 )  MAYER!

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok, a sörök kivételével.

 ( 111 )  237.953

 ( 151 )  2022.06.09.

 ( 210 )  M 21 03916

 ( 220 )  2021.11.19.

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

 ( 541 )  LEUTHYS

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  237.954

 ( 151 )  2022.06.09.

 ( 210 )  M 21 03930

 ( 220 )  2021.11.19.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  237.955
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 ( 151 )  2022.06.09.

 ( 210 )  M 21 03928

 ( 220 )  2021.11.19.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  237.956

 ( 151 )  2022.06.09.

 ( 210 )  M 21 03759

 ( 220 )  2021.11.09.

 ( 732 )  Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Patender Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

  

( 546 )

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

szivacsok; kefék; takarítóeszközök; megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg, kivéve az építéshez használt

 üvegeket; üveg-, porcelán- és fajanszáruk.

  33    Alkoholtartalmú italok, a sörök kivételével; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

 ( 111 )  237.957

 ( 151 )  2022.06.09.

 ( 210 )  M 21 03927

 ( 220 )  2021.11.19.

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

 ( 541 )  YRAGEO

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  237.958

 ( 151 )  2022.06.09.

 ( 210 )  M 21 03926

 ( 220 )  2021.11.19.

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

 ( 541 )  VYRELVA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  237.959

 ( 151 )  2022.06.09.

 ( 210 )  M 21 03925

 ( 220 )  2021.11.19.

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

 ( 541 )  TYXENOS

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  237.960

 ( 151 )  2022.06.09.

 ( 210 )  M 21 03917
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 ( 220 )  2021.11.19.

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

 ( 541 )  MISOREQUIL

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  237.961

 ( 151 )  2022.06.09.

 ( 210 )  M 21 03919

 ( 220 )  2021.11.19.

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

 ( 541 )  BIGTOFART

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  237.962

 ( 151 )  2022.06.09.

 ( 210 )  M 21 03920

 ( 220 )  2021.11.19.

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

 ( 541 )  SPONDEO

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  237.963

 ( 151 )  2022.06.09.

 ( 210 )  M 21 03911

 ( 220 )  2021.11.19.

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

 ( 541 )  DISIRVIS

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  237.964

 ( 151 )  2022.06.09.

 ( 210 )  M 21 03933

 ( 220 )  2021.11.19.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  237.965

 ( 151 )  2022.06.09.

 ( 210 )  M 22 00012

 ( 220 )  2022.01.04.

 ( 732 )  UP Kommunikációs és Média Kft., Újlengyel (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  PIKNIK MOZI

 ( 511 )   41    Szórakoztatás; kulturális tevékenységek; szabadtéri filmvetítések szervezése és lebonyolítása.

 ( 111 )  237.966

 ( 151 )  2022.06.09.

 ( 210 )  M 21 04115
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 ( 220 )  2021.12.05.

 ( 732 )  Magyar Természetjáró Szövetség, Budapest (HU)

 ( 740 )  Végvári Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Tanítási és oktatási anyagok (kivéve készülékek, berendezések); ismeretterjesztő könyvsorozatok.

  26    Díszjelvények, kitűzők.

 35    Ajándéktárgyakkal, üveg, porcelán, kerámia tárgyakkal történő kiskereskedelmi és nagykereskedelmi

szolgáltatások; bögrékkel, üvegekkel, tányérokkal történő kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások;

ruházati cikkekkel történő kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások; táskákkal, hátizsákokkal,

sportfelszerelésekkel, túrafelszerelésekkel történő kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások;

papírárukkal, matricákkal történő kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások; törölközőkkel, ernyőkkel,

 terítőkkel, pokrócokkal történő kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  237.967

 ( 151 )  2022.06.09.

 ( 210 )  M 21 04113

 ( 220 )  2021.12.05.

 ( 732 )  Magyar Természetjáró Szövetség, Budapest (HU)

 ( 740 )  Végvári Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Ismeretterjesztő könyvsorozatok; tanítási és oktatási anyagok (kivéve készülékek, berendezések).

  26    Díszjelvények, kitűzők.

 35    Ajándéktárgyakkal, üveg, porcelán, kerámia tárgyakkal történő kiskereskedelmi és nagykereskedelmi

szolgáltatások; bögrékkel, üvegekkel, tányérokkal történő kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások;

ruházati cikkekkel történő kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások; táskákkal, hátizsákokkal,

sportfelszerelésekkel, túrafelszerelésekkel történő kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások;

papírárukkal, matricákkal történő kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások; törölközőkkel, ernyőkkel,

 terítőkkel, pokrócokkal történő kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  237.968

 ( 151 )  2022.06.09.

 ( 210 )  M 21 04135

 ( 220 )  2021.12.07.

 ( 732 )  ALFA BIO s.r.o., Banská Bystrica (SK)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  30    Szójaszósz; szójalisztből készült rágcsálnivaló termékek; szójaliszt; szójabab krém [ételízesítő]; ízesített

szójaszósz (chiyou); ánizsmag; földimogyorós édességek; fűszeres készítmények ételekhez; csillagánizs;

gabonapelyheket és szárított gyümölcsöket tartalmazó ételkeverékek; nyers tészták; lisztből készült tészták; teljes

kiőrlésű tészta; cikória és cikóriakeverékek pótkávéként; cukor; invert cukor; barnacukor; cukrok nem

gyógyászati használatra; kandiscukor; tea; csokoládé; csokoládés italporok; élesztő; élesztők, erjesztőanyagok

tésztákhoz; élesztő élelmiszer-összetevőként történő használatra; mustár; mustárliszt; kenyér; fűszerek, ízesítők;

hántolt árpa; árpa őrlemény; süteménytészta; kakaó; kakaóalapú italok; kapribogyók; karamellák [cukorkák];

curry fűszerkeverékek; kávé; kávé alapú italok; kávéaromák; pótkávé; ketchup [szósz]; petits fours [sütemény];

szegfűszeg [fűszer]; gyümölcsös sütemények/torták [édes vagy ízesített]; fűszerek; kuszkusz [búzadara]; zabtöret;

búzadara; konyhasó; kukorica, darált; kukorica, sült; kukoricaliszt; kukoricapehely; kurkuma; majonéz; makaróni;

malátacukor, maltóz; mandulás édességek; marcipán; chow-chow [zöldséges ízesítő]; méz; fekete melasz;

melaszszirup; mentolos cukorkák; csokoládé alapú tejes italok; kakaóitalok tejjel; kávé tejjel; müzli;

müzliszeletek; kenyér kovász nélkül, macesz; metélt tészta, nudli, galuska; szegfűbors; gofri; ecet; zabdara;

palacsinták; paradicsomszósz; zsemlék; pralinék; süteményporok; kötőanyagok fagylaltokhoz, jégkrémekhez;

búzaliszt; pudingok; pattogatott kukorica; rozsliszt; rizs; rizsliszt; szágó; szendvicsek; természetes édesítőszerek;

só élelmiszerek tartósítására; kétszersültek; sáfrány [ételízesítő]; salátaöntetek; szörbetek [vizes fagylaltok]; fahéj

[fűszer]; tejszínhabot keményítő termékek; spagetti; tápióka; tápiókaliszt; lepények; kakaós termékek; briós;

 rágógumi.

 32    Dióféle- és szója-alapú italok; szójaalapú italok, nem tejpótlók; limonádék; szőlőmust; alkoholmentes

koktélok; ásványvíz [italok]; mustok; izotóniás italok; üdítőitalok; készítmények italokhoz; tejsavó alapú italok;

organikus gyümölcslevek; gyümölcslevet tartalmazó alkoholmentes italok; alkoholmentes gyümölcskivonatok;

esszenciák italok előállításához; szörpök italokhoz; asztali vizek; szénsavas víz; szódavíz; lítiumos vizek;

 gyömbéres üdítőital; zöld zöldséglé-italok; mandulatej.

 35    Péktermékekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; élelmiszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; üzletvezetési és vállalatszervezési konzultáció; kirakatrendezés; üzleti menedzsment; hirdetési- és

reklámszolgáltatások; rendezvények, kiállítások, vásárok és bemutatók szervezése kereskedelmi, promóciós és

reklámozási célokra; reklámterjesztés; árubemutatás; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok,

áruminták] terjesztése; reklámanyag frissítése; termékminták, áruminták terjesztése; kutatások ügyletekkel

kapcsolatban; reklámanyagok kölcsönzése; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; reklámfelületek és

reklámanyagok bérbeadása; hirdetési felület kölcsönzése; értékesítési promóciós szolgáltatások;

szövegszerkesztés; marketing szolgáltatások; üzleti segítségnyújtás; üzleti információk szolgáltatása; reklám és

 marketing; apróhirdetési szolgáltatások; reklámlevél szolgáltatás; kereskedelmi információk szolgáltatása.

 ( 111 )  237.969

 ( 151 )  2022.06.09.

 ( 210 )  M 21 04299

 ( 220 )  2021.12.21.

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

 ( 740 )  dr. Karácsonyi Zoltán, Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; nem gyógyhatású fogkrémek; illatszerek,

eszenciaolajok; testápolási és szépségápolási készítmények; hajápoló készítmények; készítmények

hajformázáshoz; szőrtelenítő és borotválkozó készítmények; bőr-, szem- és körömápoló készítmények;

körömlakk lemosó készítmények; tisztító és illatosító készítmények; sminklemosó vattakorongok; vattapálcikák

kozmetikai célokra; vattalabdacsok kozmetikai célokra; vatta kozmetikai használatra; fogkrémek; szájöblítők,

 szájvizek; kézkrémek; testápolók; szappanok; folyékony szappanok; tusfürdők.

5    Fertőtlenítőszerek; higiéniás termékek nőknek; tisztasági betétek, intimbetétek; menstruációs tamponok;

 tapaszok, kötszeranyagok; kézfertőtlenítő készítmények.

 21    Fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kozmetikai, higiéniai és szépségápolási eszközök;

 fogtisztító cikkek; fogkefék; fogkefe- és fogkrémtartók; fogkefe tokok.

 ( 111 )  237.970

 ( 151 )  2022.06.09.

 ( 210 )  M 21 04316

 ( 220 )  2021.12.21.

 ( 732 )  Magyar Lapterjesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kató Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  LAPKERÍTŐ

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

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok,

 fóliák és tasakok csomagoláshoz.

 35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák; reklámozási, marketing és

 promóciós szolgáltatások.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

 ( 111 )  237.971

 ( 151 )  2022.06.09.

 ( 210 )  M 21 04085

 ( 220 )  2021.12.01.

 ( 732 )  Chery Automobile Co., Ltd, Wuhu Economy & Technology Development Zone, Anhui (CN)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  12    Kétkerekű kocsik, taligák; gépkocsik; meghajtó mechanizmusok szárazföldi járművekhez; elektromos

járművek; gumiabroncsok járműkerekekhez; motorkerékpárok; fogaskerekes hajtások szárazföldi járművekhez;

távolsági autóbuszok; tehergépkocsik, teherautók, kamionok; villamoskocsik; lakóautók; sebességváltók

 szárazföldi járművekhez; kerekek szárazföldi járművekhez.

 37    Járművek karbantartása és javítása; járműmosás; járműjavító műhelyek [üzemanyag-utántöltés és
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karbantartás]; fűtőberendezések üzembe helyezése és javítása; gumiabroncsok [újra] futózása; gépek üzembe

helyezése, karbantartása és javítása; elhasznált vagy tönkrement motorok felújítása; elhasznált vagy tönkrement

 gépek felújítása; légkondicionáló berendezések telepítése és javítása; autókkal kapcsolatos festési szolgáltatások.

 ( 111 )  237.972

 ( 151 )  2022.06.09.

 ( 210 )  M 21 03389

 ( 220 )  2021.09.27.

 ( 732 )  Mátrai Hegyközségi Tanács, Gyöngyös (HU)

 ( 740 )  Dr. Ferencz Ügyvédi Iroda, Gyöngyös

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Mátra/Mátrai eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok.

 ( 111 )  237.973

 ( 151 )  2022.06.09.

 ( 210 )  M 21 04119

 ( 220 )  2021.12.06.

 ( 732 )  Bolyán Imre, Gödöllő (HU)

 ( 740 )  Dr. Keserű Barna Arnold, Győr

 ( 541 )  RUGÓS BEKE

 ( 511 )  25    Ruházati cikkek; kalapáruk; lábbelik; ruházat, lábbelik és fejfedők részei; arcmaszkok [ruházat]; baseball

sapka; fejkendők; sapkák; sildek, napellenzők; pólók; pólóingek; nyomtatott pólók; ujjatlan pólók, trikók;

pulóverek; sálak; övek [ruházat]; felsőruházat; alsórészek [ruházat]; férfi ruházat; futballmezek; kapucnis

 pulóverek; kesztyűk; mellények; nadrágok; rövidnadrágok; zoknik; kabátok, dzsekik.

 41    Audio-, video- és multimédiás termékek gyártása, fényképezés; dalírás; digitális zeneszolgáltatás az

internetről; élő előadásokkal kapcsolatos szolgáltatások; élőzenés koncertek; énekesek által nyújtott

szórakoztatási szolgáltatások; lemezlovas (DJ) szolgáltatások; online nem letölthető audiotartalmak biztosítása;

online szórakoztatás; stúdiószolgáltatások; szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztatási szolgáltatások közösségi

szórakoztató rendezvények szervezése formájában; szórakoztató show-k készítése zenészek és táncosok

közreműködésével; zenei előadás; zenei produkciók; zenei rendezvények szervezése; zenés szórakoztatás;

zeneszerzés; zenei együttesek élő fellépései, előadásai; előadóművészek szolgáltatásai; előadóművész által

 nyújtott szórakoztató szolgáltatások.

 ( 111 )  237.974

 ( 151 )  2022.06.09.

 ( 210 )  M 21 04120

 ( 220 )  2021.12.06.

 ( 732 )  4iG Nyrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bohus Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Ambriel Net

 ( 511 )   38    Távközlési szolgáltatások.

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari
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elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  237.975

 ( 151 )  2022.06.09.

 ( 210 )  M 21 04121

 ( 220 )  2021.12.06.

 ( 732 )  Fitz László Zoltán, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Füri Attila Róbert, Nyíregyháza

  ( 546 )

 ( 511 )   30    Tésztát tartalmazó készételek.

 ( 111 )  237.976

 ( 151 )  2022.06.09.

 ( 210 )  M 21 03406

 ( 220 )  2021.09.29.

 ( 732 )  Ottoffice Kft., Kápolnásnyék (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Építőipari szolgáltatások; épületrészek építése; építési munkálatok javítása; építési [építkezési] és javítási

 szolgáltatások; épületek építésével, javításával és karbantartásával kapcsolatos információszolgáltatás.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

 ( 111 )  237.977

 ( 151 )  2022.06.09.

 ( 210 )  M 21 04086

 ( 220 )  2021.12.01.

 ( 732 )  GaVin Market Kft., Nyíregyháza (HU)

 ( 541 )  petlandshop

 ( 511 ) 5    Állatpelenkák; eldobható otthoni szobatisztaságra szoktató szőnyegek háziállatok számára; egészségügyi

nadrágok kisállatoknak; állatgyógyászati készítmények és anyagok; étrend- és táplálékkiegészítők

állatgyógyászati célokra; étrend-kiegészítők állatok számára; étrend-kiegészítők házi kedvencek számára porított

italkeverékek formájában; gyógyhatású állateledel-kiegészítők; higiéniai készítmények állatgyógyászati célokra;

állatok fürdetésére szolgáló készítmények; állatgyógyászati készítmények; eldobható pelenkák kisállatoknak;

gyógynövényes kenőcsök gyulladt bőrre házi kedvencek számára; gyógynövényes, viszketés elleni kenőcsök házi

 kedvencek számára.

 18    Bőrhevederek, bőrhámok; hámok állatoknak; haspántok kutyáknak; hordozók állatoknak [táskák]; kabátok

kutyáknak; kabátok macskáknak; köpenyek házi kedvenceknek; kutyacipők; kutyanyakörvek; kutyapórázok;

kutyaruhák; masnik kedvtelésből tartott háziállatok szőrébe; nyakörvek házi kedvenceknek; nyakörvek

macskáknak; pórázok kisállatoknak; pórázok, szíjak állatok számára; ruhák állatoknak; ruhák, jelmezek

 állatoknak; takarók, pokrócok állatok számára.

 20    Alvókosarak nem fémből, háziállatoknak; bútorok kedvtelésből tartott állatok számára; fekhelyek, ágyak

házikedvencek részére; fekvőhelyek állatoknak; felfújható ágyak háziállatoknak; házak és fekhelyek állatoknak;

hordozható fekhelyek kisállatoknak; hordozható kutyaházak, kutyaólak; kisállathordozó ládák; körömkoptató

állvány macskáknak; kutyaágyak; kutyakosarak; macskaágyak; macskakosarak; párnák háziállatoknak; párnák

kedvtelésből tartott kisállatok ketrecének bélelésére; folyadéktárolók (nem fémből) [nem háztartási vagy konyhai
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 használatra]; urnák [temetkezési].

 21    Állatfésűk, lókefék; állatfésülő kesztyűk; állati ürülék felszedésére szolgáló lapátok; állatok által

működtethető állatitatók; állatok által működtethető állatetetők; állatok által működtethető kisállatetetők;

alomlapát házi kedvenceknek; alomtálcák házi kedvenceknek; alomtartó dobozok macskáknak; alomtartó

dobozok [tálcák] lakásban tartott kisállatoknak; ápolókefék állatoknak; automata állatetetők [állat által

működtetett]; automata alomdobozok kisállatoknak; elektronikus kisállat-etetők; ételtartók kedvtelésből tartott

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

kedvtelésből tartott állatoknak; fésűk állatoknak; fogkefék állatoknak; háziállatokon használt fésűk; kefék

kedvtelésből tartott állatok, kisállatok ápolására; ketrecek kedvtelésből tartott állatok részére; kisállat-etető tálak,

automatikus; kisállat tappancs tisztítók, nem elektromos; kisállat-etetők; kisállatfésülő kesztyűk; lapátkák

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

használt műanyag tálcák; műanyag ételadagolók házi kedvenceknek; műanyag italadagolók házi kedvenceknek;

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

formájában; szőrfésűk kisállatokhoz; ürülékfelszedő lapát házi kedvencekhez; vedlés során alkalmazott kefék

 kisállatok számára.

 28    Elektronikus játékszerek; elektronikus foglalkoztató játékok; elemmel működő játékok; gumilabdák;

gumiból készült játékok; gumifigura játékok; játékalagutak; játékállatok; játékhalak; játéklabdák; játéklabdák,

játszólabdák; játékok; játékok állatok számára; játékok élelmiszer-utánzatok formájában; játékok [játékszerek]

háziállatok részére; játékok kisállatok érzéseinek értelmezéséhez; játékok kisállatoknak; játékok kutyáknak;

játékok macskáknak; játékpálcák; műanyag játékok; műanyagból készült játékok; műcsontok, mint kutyajátékok;

puha játékok állatok formájában; szövet játékok; szimatolószőnyegek kutyáknak játékhoz; tréfás, vicces kellékek.

 ( 111 )  237.978

 ( 151 )  2022.06.09.

 ( 210 )  M 21 04131

 ( 220 )  2021.12.07.

 ( 732 )  faProtekt Faanyagvédelmi Mérnöki és Szolgáltató Betéti Társaság, Örményes (HU)

 ( 740 )  Dr. Miskolczi Mária, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gombaölő szerek, fungicidek; korhadást okozó gombák elleni készítmények.

 35    Faanyagvédő szerekkel kapcsolatos nagy- és kiskereskedelmi szolgáltatás; ezen termékek forgalmazása

 üzletben és elektronikus (online) felületeken.

 37    Ácsmunkák; bútorok karbantartása; csiszolás; építési tanácsadó szolgáltatások; építkezések felügyelete

[irányítás]; építkezéshez kapcsolódó konzultáció; féregirtás, nem mezőgazdasági, vízművelési, kertészeti és

erdészeti; fertőtlenítés; faanyag védőkezelés, impregnálás; épületek gombamentesítése; faanyagok hőkezelése;

 fakártevő irtás, faanyagvédő szerek kivitelezői szakfelhasználása.

 42    Mérnöki munkák, szolgáltatások; faanyag vizsgálat; faanyagszakértői vélemény készítés; favédelmi

 tanácsadás; faszerkezet felmérés; faanyagvédelmi munkák felelős műszaki vezetése és műszaki ellenőrzése.

 ( 111 )  237.979

 ( 151 )  2022.06.09.

 ( 210 )  M 21 04137

 ( 220 )  2021.12.07.

 ( 732 )  Kuube Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Winkler, Barna és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Akkumulátor- és elemtöltők; elektromos csatlakozók, konnektor dugók; elektromos kollektorok; napelemek,
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 szolár akkumulátorok; napelemek villamosenergia-termeléshez.

  20    Padok [bútorok]; asztal padokkal egybeépítve; bútorok; kültéri bútorok; szabadtéri bútorok.

 ( 111 )  237.980

 ( 151 )  2022.06.09.

 ( 210 )  M 21 04315

 ( 220 )  2021.12.21.

 ( 732 )  Formatex Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Bócsi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Játéksziget

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

 ( 111 )  237.981

 ( 151 )  2022.06.09.

 ( 210 )  M 21 04133

 ( 220 )  2021.12.07.

 ( 732 )  Vegissima Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Ruszthi Hunor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Vegissima

 ( 511 ) 5    Gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;

 étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

  16    Nyomdaipari termékek; tanítási és oktatási anyagok.

 29    Tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok;

 étkezési olajok és zsírok.

 31    Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, akvakultúrás, kertészeti és erdészeti termékek; friss gyümölcsök és

 zöldségek, friss fűszernövények.

  41    Szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  237.982

 ( 151 )  2022.06.09.

 ( 210 )  M 21 03753

 ( 220 )  2021.11.08.

 ( 732 )  B.M.F. Advisory Kft., Balmazújváros (HU)

 ( 740 )  Hennelné dr. Komor Ildikó Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  TAU - Tall and Unique

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

  42    Ruhatervezés; ruházati kiegészítők tervezése.

 ( 111 )  237.983

 ( 151 )  2022.06.09.

 ( 210 )  M 21 03410

 ( 220 )  2021.09.29.

 ( 732 )  Next Movement Solution Betéti Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bacsek György Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  43    Bisztró [büfé] szolgáltatások; elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások; elvitelre árusító éttermek;

elvitelre árusított ételek szolgáltatása; elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások; étel- és

italkészítés; étel- és italkészítési szolgáltatások; étel- és italszolgáltatás mobil teherautóból; ételek és italok

felszolgálása; ételek és italok felszolgálása vendégek számára; ételek és italok készítése és biztosítása azonnali

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

számára; ételfőzési, melegkonyhai szolgáltatások; ételkészítés; ételkészítés mások számára kiszervezéssel;

ételkészítés megrendelésre; ételkészítési szolgáltatások; étkezdei, menzai szolgáltatások; éttermi szolgáltatások;

éttermi szolgáltatások, beleértve az engedéllyel rendelkező bár létesítményeket, szolgáltatásokat; éttermi

szolgáltatások étel elvitelre árusításához; gyorséttermek, snack bárok; gyorséttermi szolgáltatások; italszolgáltatás

biztosítása; juice bár szolgáltatásai; kantinok, büfék, étkezdék; kávézói szolgáltatások; klub szolgáltatások étel és

ital biztosítására; mobil éttermi szolgáltatások; önkiszolgáló éttermek; snack-szolgáltatások; sörkert

szolgáltatások; szolgáltatások ételek biztosításához; szolgáltatások italok biztosításához; tapas bárok; vállalati

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

szolgáltatások; alkoholos italok felszolgálása; bankettek szervezése; bár- és éttermi szolgáltatások; bár

szolgáltatások; bárok; büfészolgáltatások koktélbárok számára; étel előkészítés; ételek és italok biztosítása

bisztrókban; ételek és italok biztosítása éttermekben és bárokban; ételek és italok biztosítása fánkboltokban;

ételek és italok felszolgálása éttermi vendégek számára; ételek és italok felszolgálása éttermekben és bárokban;

 ételek és italok felszolgálása fánkboltokban; mozgó (büfé) ital szolgáltatás; mozgó (büfé) étel szolgáltatás.

 ( 111 )  237.984

 ( 151 )  2022.06.09.

 ( 210 )  M 21 04317

 ( 220 )  2021.12.22.

 ( 732 )  Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Állatgyógyászati készítmények; állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok;

 étrend-kiegészítők állatok számára.

 ( 111 )  237.985

 ( 151 )  2022.06.09.

 ( 210 )  M 21 03587

 ( 220 )  2021.10.18.

 ( 732 )  aiMotive Kft., Budapest (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Mesterséges intelligencia szoftver; kép, grafika és szöveg feldolgozásához használt szoftver; számítógépes

szoftver és hardver mesterséges intelligencia és a gépi tanulás terén; számítógépes szoftver és hardver

mesterséges intelligencia rendszerek építésére; számítógépes szoftver és hardver mesterséges intelligencia
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rendszerekhez való betanítási, tesztelési és validálási adatok létrehozására, kezelésére és címkézésére;

adathalmazok és adatbázisok betanítási, tesztelési és validálási célokra, mesterséges intelligencia rendszerek

 fejlesztéséhez.

 42    Adathalmazok és adatbázisok rendelkezésre bocsátása betanítási, tesztelési és validálási célokra,

mesterséges intelligencia rendszerek fejlesztéséhez; mérnöki szolgáltatások mesterséges intelligencia

rendszerekhez való betanítási adatok létrehozásához és testreszabásához; számítógépes szoftvereszközök

tervezése és fejlesztése a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás terén; szoftver-szolgáltatások és

platform-szolgáltatások mesterséges intelligencia rendszerek felhasználók általi építését lehetővé tevő

számítógépes szoftverplatformokkal; szoftver-szolgáltatások és platform-szolgáltatások mesterséges intelligencia

rendszerekhez való betanítási, tesztelési és validálási adatok felhasználók általi létrehozását és kezelését lehetővé

tevő számítógépes szoftverplatformokkal; szoftver-szolgáltatások és platform-szolgáltatások mesterséges

intelligencia alkalmazásokhoz való adatok címkézését lehetővé tevő számítógépes szoftverplatformokkal;

szoftver-szolgáltatások és platform-szolgáltatások mesterséges intelligencia rendszerekhez való betanítási,

tesztelési és validálási adatok létrehozását és kezelését lehetővé tevő számítógépes szoftverplatformokkal;

szoftver-szolgáltatások és platform-szolgáltatások számítógépes szoftverekkel, nevezetesen más számítógépes

 szoftverek és számítógépes interfészek létrehozására és fejlesztésére szolgáló szoftverfejlesztő eszközökkel.

 ( 111 )  237.986

 ( 151 )  2022.06.13.

 ( 210 )  M 21 03785

 ( 220 )  2021.11.10.

 ( 732 )  Elektronika Vonala Security Kft., Tápiószecső (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Irodai és üzleti alkalmazások; számítógépes szoftverek üzleti célokra; mobil alkalmazások; betörésgátló

riasztókészülékek; biztonsági figyelő-ellenőrző berendezések; biztonsági kamerák; biztonsági

riasztóberendezések; biztonsági riasztók; elektromos és elektronikus betörésjelzők; csengők [figyelmeztető

berendezések]; biztonsági riasztórendszerek [nem járművekhez]; biztonsági riasztók [nem járműhöz]; elektromos

 tűzriasztók.

 ( 111 )  237.987

 ( 151 )  2022.06.09.

 ( 210 )  M 21 04298

 ( 220 )  2021.12.20.

 ( 732 ) Istenhegyi Géndiagnosztika Labor Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest

 (HU)

 ( 740 )  László Fekete Bagaméry Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Nifty by

 ( 511 )   10    Mintavételezők orvosi használatra; vérgyűjtő csövek; vérvételi csövek orvosi használatra.

 42    Biológiai elemzések; biológiai laboratóriumi szolgáltatások; biotechnológiai tesztelések; genetikai kutatás;

géntechnológiai szolgáltatások; kémiai és/vagy biológiai laboratóriumok szolgáltatásai; klinikai tesztek

lefolytatása; laboratóriumi szolgáltatások analitikai vizsgálatokhoz; laboratóriumi vizsgálatok, tesztelési

 szolgáltatások; orvosi laboratóriumi szolgáltatások; vérelemző szolgáltatások.

 44    Egészségügyi kockázatértékelés; egészségügyi kockázatfelmérések; egészségügyi információk nyújtása;

egészségügyi ellátással kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások [orvosi]; egészségügyi szolgáltatások nyújtása;

egészségügyi szolgáltatók hálózatán keresztül, szerződéses alapon nyújtott egészségügyi szolgáltatások;

egészségügyi szűrés; degeneratív betegségekkel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; diagnosztikai vagy

kezelési célú orvosi vizsgálatok; egészségi állapotfelmérési szolgáltatások; egészségügyi szolgáltatások az emberi

test állapotának felméréséhez; genetikai vizsgálatok gyógyászati célokra; gyógyászati szolgáltatásokkal
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kapcsolatos tájékoztatás nyújtása; gyógyászati vizsgálati szolgáltatások betegségek diagnosztizálásával és

kezelésével kapcsolatban; klinikák, orvosi rendelők szolgáltatásai; nőgyógyászati szolgáltatások; orvosi

diagnosztikai szolgáltatások [tesztelés és elemzés]; orvosi, egészségügyi szolgáltatások biztosítása; orvosi

elemzési szolgáltatások páciensek kezelésével kapcsolatban; orvosi elemzési szolgáltatások emberek kezelésével

kapcsolatban; orvosi ellátás; orvosi értékelési szolgáltatások; orvosi és egészségügyi szolgáltatások DNS-sel,

genetikával és genetikai vizsgálattal kapcsolatban; orvosi információk nyújtása; orvosi információs

szolgáltatások; orvosi információszolgáltatás; orvosi konzultáció; orvosi laboratóriumok által nyújtott orvosi

elemzési szolgáltatások diagnosztikai és kezelési célokra; orvosi laboratóriumi szolgáltatások páciensektől levett

vérminták elemzésével kapcsolatban; orvosi laboratóriumi szolgáltatások páciensektől levett minták elemzésével

kapcsolatban; orvosi laboratóriumokban történő elemzési szolgáltatások személyek kezeléséhez kapcsolódóan;

orvosi szűrővizsgálatok; orvosi tájékoztatás; orvosi tanácsadás; orvosi tanácsadás terhesség terén; orvosi

tanácsadási szolgáltatások; orvosi vizsgálatok; orvosi vizsgálatok, analízisek; orvosi vizsgálatok lebonyolítása;

orvosok és más egészségügyi szakszemélyzet által nyújtott orvosi ellátás és konzultáció; vérelemzési

 szolgáltatások; vérsavó vizsgálati szolgáltatások.

 ( 111 )  237.988

 ( 151 )  2022.06.09.

 ( 210 )  M 21 02804

 ( 220 )  2021.07.19.

 ( 732 )  MedFood Kft., Törökbálint (HU)

 ( 740 )  Somfai és Társai Iparjogi Kft., Budapest

 ( 541 )  MedFood

 ( 511 ) 5    Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz

adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; a szervezetet

nélkülözhetetlen vitaminokkal és nyomelemekkel tápláló készítmények; aminosavakat tartalmazó étrend- és

táplálékkiegészítők; antioxidáns táplálékkiegészítők; ásványi étrend-kiegészítők; búzacsíra étrend-kiegészítők;

búza étrend-kiegészítők; ásványi táplálékkiegészítők emberi fogyasztásra; C-vitamin készítmények;

csukamájolaj; diabetikus kenyér gyógyászati használatra; cukorpótlók cukorbetegeknek; diéta során használatos

antioxidánsok; diétás anyagok csecsemőknek; diétás cukor gyógyászati használatra; diétás anyagok gyógyászati

használatra; diétás cukorpótlók gyógyászati alkalmazásra; diétás édesítőszerek gyógyászati célra; diétás

édességek gyógyászati célokra; diétás élelmiszerek gyógyászati használatra; diétás élelmiszerek klinikai

tápláláshoz; diétás és táplálkozási készítmények; diétás ételek betegek számára; diétás ételek gyógyászati célokra;

diétás ételkészítmények gyógyászati használatra; diétás ételkiegészítők; diétás italok gyógyászati célokra; diétás

készítmények gyermekeknek; diétás készítmények gyógyászati használatra; diétás rostok az emésztés segítésére;

diétás táplálékkiegészítők; diétás termékek betegeknek; diétás termékek gyógyászati célokra; dietetikai főzetek,

teák gyógyászati használatra; dietetikus élelmiszerek gyógyászati célokra; élelmi rostok; élesztő tartalmú

étrend-kiegészítők; ételek cukorbetegeknek; ételek orvosilag korlátozott diétákhoz; étkezést helyettesítő,

táplálékkiegésztő, energianövelő szeletek; étrend- és táplálékkiegészítők; étrend-kiegészítő enzimek;

étrend-kiegészítő italkeverékek; étrend-kiegészítő italpor keverékek; étrend-kiegészítők a fizikai állapot és

állóképesség javítására; étrend-kiegészítők emberek és állatok részére; folyékony étrend-kiegészítők; folyékony

gyógynövényes táplálékkiegészítők; folyékony táplálékkiegészítők; folyékony vitaminkiegészítők; gabonafélék

feldolgozásának melléktermékei, dietetikai vagy gyógyászati célokra; ginzengből készült élelmiszertermékek

gyógyászati célokra; gyógyászati célokra kialakított diabetikus gyümölcsnektárok; gyógyászati célokra kialakított

diabetikus gyümölcsléitalok; gyógyhatású ételkészítmények embereknek; gyógyhatású készítmények

embereknek; gyógyhatású teák; gyógyszeres táplálékkiegészítők; gyógytápanyag-készítmények terápiás vagy

gyógyászati használatra; gyógyteák; gyógynövény-kiegészítők speciális étrendet igénylő személyeknek; humán

étrend kiegészítők; multivitamin készítmények; multivitaminok; nem gyógyászati célú étrend kiegészítők

emberek számára; probiotikus kiegészítők; propolisz étrend-kiegészítők; protein étrend-kiegészítők; protein
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táplálékkiegészítők állatoknak; szójafehérje étrend-kiegészítők; táplálékkiegészítők; táplálékkiegészítők

különleges diétát igénylő személyek részére; táplálékkiegészítők nem gyógyászati használatra; táplálkozási

kiegészítők; tápláló italkeverék étkezés helyettesítőjeként való használatra; vegyes vitaminkészítmények; vitamin

cseppek; vitamin és ásványi anyag kiegészítők; terhességi vitaminok; vitamin italok; vitamin kiegészítők;

vitaminnal dúsított italok gyógyászati célokra; vitaminkészítmények ételkiegészítők formájában;

vitaminkészítmények; zsírbontó faktort tartalmazó készítmények; vitamintabletták; vitaminok és

 vitaminkészítmények.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; aerobik tanfolyamok; aerobik

versenyek; coaching [tréning]; coaching; csoportos edzés oktatása; egészség klubok és tornatermek szolgáltatásai;

egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; egészségvédő klubok szolgáltatásai [edzés]; fitness edzéssel

kapcsolatos konzultáció; erőnlét-kondicionáló edzések lebonyolítása; 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; focimeccsek szervezése,

rendezése és lebonyolítása; formában tartó sporttevékenységek oktatása, fitnesz oktatás; formában tartó

sporttevékenységek oktatásával kapcsolatos szolgáltatások; sport edzőtábori szolgáltatások; sport- és szabadidős

tevékenységek; sport klub szolgáltatások; sportesemények és sportversenyek szervezése; sportesemények

közvetítése honlapokon keresztül; sportesemények megszervezése; sportesemények megrendezése; sportoktatás,

edzés és irányítás; sportoktatás/edzés; sportpark szolgáltatások; sportoktatói szolgáltatások; sportszolgáltatások;

sporttal kapcsolatos képzési szolgáltatások; sporttal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; sporttal kapcsolatos

tájékoztató szolgáltatás; sporttevékenységek oktatása; sporttevékenységekkel kapcsolatos tanfolyamok; személyi

edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; személyi edzői szolgáltatások; szabadidős és képzési szolgáltatások; aerial

fitness oktatás; csapatépítés (oktatás); diétával kapcsolatos oktatási szolgáltatások biztosítása; diétával

kapcsolatos oktatás az interneten keresztül; edzési [fitnesz] tanácsadási szolgáltatások; egészséggel és

biztonsággal kapcsolatos képzési szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; egészséggel

kapcsolatos oktató tanfolyamok; egészséggel kapcsolatos oktatási szolgáltatások nyújtása; egészségüggyel

kapcsolatos oktatási szolgáltatások; egészségügyi és wellness képzés; egészségügyi képzés; egészségügyi

problémák elkerüléséhez kapcsolódó szakoktatás; egészségügyi oktatási szolgáltatások; egészségügyi

tanfolyamok szervezése; egészségvédelem és táplálkozás terén nyújtott képzés; erősítő és kondicionáló edzés;

étrenddel, diétával kapcsolatos oktatás [nem orvosi]; étrenddel kapcsolatos oktatási kurzusok biztosítása;

fitnesszel kapcsolatos képzés az interneten keresztül; gyógyászattal kapcsolatos oktatási szolgáltatások;

gyógyászati továbbképző tanfolyamok biztosítása; gyógyászattal kapcsolatos tanfolyamok; gyógynövényekkel

kapcsolatos oktatás; gyógynövénytani képzés; homeopátiás képzés; iskolai szolgáltatások; képzések tartása;

képzések szervezése; képzés szervezése; képzés, tanítás és oktatás biztosítása; képzési célú előadások szervezése

és lebonyolítása; képzési célú túrák lebonyolítása; képzési rendezvények szervezése és lebonyolítása; képzési

szemináriumok lebonyolítása; képzési szolgáltatások foglalkozás-egészségüggyel kapcsolatban; képzési

tanácsadás; képzéssel kapcsolatos konferenciák szervezése; képzéssel kapcsolatos szemináriumok szervezése;

képzéssel kapcsolatos információk biztosítása; kiállítások rendezése oktatási célokra; kiállítások szervezése

oktatási célokra; kiropraktikai képzés; meditációs képzés, tréning; meditációval kapcsolatos oktatási

szolgáltatások; munkaköri oktatás; oktatáshoz kapcsolódó vizsgák szervezése; oktatási anyagok fejlesztése;

oktatási anyagok terjesztése; oktatási bizonyítványok odaítélése; oktatási célú bemutatók rendezése; oktatási célú

bemutatók szervezése; oktatási célú előadások szervezése és lebonyolítása; oktatási célú előadások tervezése;

oktatási célú fesztiválok rendezése; oktatási célú fesztiválok szervezése; oktatási célú interjúkészítés kortárs

személyiségekkel; oktatási célú kiállítások rendezése; oktatási célú kiállítások, bemutatók szervezése; oktatási

célú kiállítások lebonyolítása; oktatási célú kiállítások szervezése és lebonyolítása; oktatási célú

kiállításszervezés; oktatási célú konferenciák szervezése; oktatási célú konferenciák tervezése; oktatási célú

kongresszusok szervezése; oktatási célú műhelyek; oktatási célú összejövetelek rendezése; oktatási célú
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szemináriumok tervezése; oktatási célú szemináriumok szervezése; oktatási célú szemléltetés nyújtása; oktatási

célú tanfolyamok lebonyolítása; oktatási díjak kiosztása; oktatási előadások szervezése; oktatási értékelési

szolgáltatások; oktatási és képzési programok a kockázatkezelés területén; oktatási és képzési szolgáltatások;

oktatási és képzési szolgáltatások a foglalkozás-egészségügy és -biztonság terén; oktatási és képzési

szolgáltatások az egészségügyi ágazathoz kapcsolódóan; oktatási és tanítási anyagok előállítása és kölcsönzése;

oktatási és tanítási szolgáltatások; oktatási események szervezése; oktatási felmérések, vizsgálatok; oktatási

fórumok szervezése és lebonyolítása, nem online módon; oktatási gyűlések, kongresszusok szervezése; oktatási

információs szolgáltatások; oktatási kézikönyvek fejlesztése; oktatási kiállítások szervezése; oktatási klub

szolgáltatások; oktatási konferenciák levezetése; oktatási rendezvények lebonyolítása; oktatási programok

szervezése; oktatási szolgáltatások az egészségügy területén; oktatási szolgáltatások biztosítása

televízióműsorokon keresztül; oktatási szolgáltatások coaching formájában; oktatási szolgáltatások kozmetikus

[szépségápolási] iskolák formájában; oktatási szolgáltatások nyújtása; oktatási tanácsadási szolgáltatások; oktatási

útmutatás; oktatási vizsgálati eredmények és adatok elemzése mások számára; önismereti műhelyek és

szemináriumok szervezése és lebonyolítása; önképzési módszereket alkalmazó tanfolyamok szervezése; online

képzések biztosítása; online oktatás biztosítása; online oktatási tanfolyamok biztosítása; online szemináriumok

biztosítása; online távoktatási szolgáltatások; orvosi, egészségügyi képzés és tanítás; orvosi, egészségügyi

oktatási szolgáltatások; orvosi képzéssel kapcsolatos tanácsadás; orvosi témájú oktatási tanfolyamok

lebonyolítása; orvostudománnyal kapcsolatos felnőttoktatási szolgáltatások; pilates oktatás; sportoktatási

szolgáltatások; sportolók képzése; sporttal kapcsolatos tanfolyamok biztosítása; szabadidős elfoglaltságokkal

kapcsolatos képzés; táncoktatás biztosítása; táncoktatás felnőtteknek; tanfolyamok biztosítása; tanfolyamok,

képzések; tanfolyamok, képzések szervezése; tanfolyamok, kurzusok biztosítása; tanfolyamok szervezése;

tanfolyamok szervezése, tartása; táplálkozáshoz kapcsolódó útmutatás nyújtása; táplálkozásoktatási

szolgáltatások; táplálkozással kapcsolatos oktatás; táplálkozással kapcsolatos oktatás [nem gyógyászati];

táplálkozással kapcsolatos órák tartása; táplálkozással kapcsolatos oktatási szolgáltatások; táplálkozással

kapcsolatos oktatás az interneten keresztül; televízión keresztül nyújtott oktatási szolgáltatások; téli sportokkal

kapcsolatos oktatás; teljesítményszint megállapítását, értékelését célzó vizsgák szervezése; teniszoktatás; terápiás

kezelésekhez kapcsolódó oktatási szolgáltatások; természetvédelemhez kapcsolódó oktatási szolgáltatások;

természetvédelemmel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; tervezéssel, formatervezéssel kapcsolatos oktatási

szolgáltatások; terhestorna utasítások; testedzéshez szükséges eszközök biztosítása; testedzési, testnevelési

szolgáltatások; testedzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások biztosítása; testedzéssel kapcsolatos oktatási

szolgáltatások; testedzéssel kapcsolatos oktatás; testedző órák; testi egészség oktatás; testmozgásra, -edzésre

alkalmas létesítmények üzemeltetése; testmozgással kapcsolatos oktatás biztosítása; testsúlycsökkentéssel

kapcsolatos órák lebonyolítása; testsúlyszabályozással kapcsolatos órák lebonyolítása; testnevelés; testnevelési

létesítmények biztosítása; testneveléssel kapcsolatos online tájékoztatás weboldalon keresztül; tornatanítás; sport-

és fitneszszolgáltatások; sportfoglalkozások szervezése nyári táborokhoz; sport és fitnesz; szabadidős, rekreációs

célú műhelyek; szabadidős, rekreációs tevékenységek szervezése; szabadidős, rekreációs versenyek,

versenysorozatok szervezése; szabadidős rendezvények megszervezése; szabadidős rendezvények szervezése;

szabadidős szolgáltatások idősek számára; szabadidős szolgáltatások; szabadidős táborok; szabadidős

tevékenységek biztosítása; szabadidős tevékenységekhez használt helyszínek rendelkezésre bocsátása; szabadidős

tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; táncos rendezvények; tánclétesítmények biztosítása; telefonon

 nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; zenés szórakoztatási szolgáltatások; zenés szórakoztatás.

 44    Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek vagy állatok részére; diéták

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

dietetikai szolgáltatás; dietétikai tanácsadás; dietetikai tanácsadó szolgáltatások [orvosi]; 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 ellátással kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások [orvosi]; egészségügyi információk
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nyújtása; egészségügyi információnyújtás globális számítógépes hálózaton keresztül; egészségügyi kérdésekkel

kapcsolatos jelentések készítése; egészségügyi kezelés természetes gyógymódokkal; egészségügyi

kockázatértékelés; egészségügyi kockázatfelmérések; egészségügyi központok szolgáltatásai; egészségügyi

szolgáltatások nyújtása; egészségügyi szolgáltatók hálózatán keresztül, szerződéses alapon nyújtott egészségügyi

szolgáltatások; egészségügyi szűrés; egészségügyi tanácsadási és információs szolgáltatások;

egészségvédelemmel, egészségügyi ellátással kapcsolatos információs szolgáltatások; egészségvédelemmel

kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; egyéni fizikai rehabilitációs programok kidolgozása; étrendi és táplálkozási

útmutatás; fizikai állóképességi felmérések; fizioterápia, fizikoterápia; fizikai vizsgálatokra vonatkozó

tájékoztatás; fizikai rehabilitáció; fizikai, pszichológiai és kognitív célú zeneterápia; fizikoterápiás szolgáltatások;

fizioterápiás szolgáltatások; tájékoztatás étrendi és táplálkozási tanácsokkal kapcsolatban; foglalkozás terápia és

rehabilitáció; tájékoztatás étrendi és táplálkozási kiegészítőkkel kapcsolatban; táplálkozási és étrendi tanácsadás;

táplálkozási információk nyújtása; táplálkozási konzultáció; táplálkozási tanácsadás; táplálkozási tanácsadási és

tájékoztatási szolgáltatások; táplálkozással kapcsolatos információnyújtás; táplálkozással kapcsolatos tanácsadás;

táplálkozással kapcsolatos szakmai konzultáció; terápiás szolgáltatások; terápiás testkezelések;

testsúlycsökkentési szolgáltatások; testsúlycsökkentő programok tervezése; testsúlyszabályozás értékelése;

testsúlyszabályozással kapcsolatos kezelés; vízgyógyászati szolgáltatások; vízterápiás egészségmegőrzés;

szépségápolás; szépségápolás emberek részére; szépségápolással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások;

szépségápolási tanácsadás; szépségápolási kezelések; szépségszalonok; tanácsadás a szépségápolással

kapcsolatban; tanácsadás a test- és szépségápolás területén; tanácsadás az interneten keresztül a test- és

szépségápolás területén; testművészet; zsírlebontással kapcsolatos egyéni gyógyászati szolgáltatások; zsírleszívási

szolgáltatások; alternatív gyógyászati szolgáltatások; betegek kezeléséhez kapcsolódó egészségügyi ellátási és

elemzési szolgáltatások; egészségfarmok szolgáltatásai [orvosi]; egészségi állapotfelmérési szolgáltatások;

egészségüggyel kapcsolatos szaktanácsadási szolgáltatások; egészségügyi ellátás; egészségügyi ellátással

kapcsolatos információs szolgáltatások; egészségügyi felmérések, nevezetesen edzettség felmérés; egészségügyi

központok szolgáltatásai [orvosi]; egészségügyi szolgáltatások az emberi test állapotainak kezelésére;

egészségügyi szolgáltatások az emberi test állapotának felméréséhez; klinikák és kórházak által nyújtott

gyógyászati kezelési szolgáltatások; koleszterin tesztelés; klinikák, orvos rendelők szolgáltatásai; kórházak;

kozmetikai sebészet; közegészségügyi tanácsadás; magánkórházi szolgáltatások; orvosi, egészségügyi

szolgáltatások biztosítása; orvosi elemzési szolgáltatások páciensek kezelésével kapcsolatban; orvosi értékelési

szolgáltatások; orvosi ellátás; orvosi elemzési szolgáltatások emberek kezelésével kapcsolatban; orvosi

információk nyújtása; orvosi jelentések kibocsátása; orvosi jelentések összeállítása; orvosi képalkotó

szolgáltatások; orvosi kezelés megszervezése; orvosi kérdésekkel kapcsolatos jelentések készítése; orvosi

konzultáció; orvosi kezelési szolgáltatások; orvosi problémákkal kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; orvosi

szolgáltatások sporteseményeken; orvosi szolgáltatásokkal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; orvosi szűrési

szolgáltatások a szív- és érrendszeri megbetegedésekkel kapcsolatban; orvosi szűrővizsgálatok; orvosi

tájékoztatás; orvosi tanácsadás; orvosi tanácsadás súlycsökkenés területén; orvosi tanácsadási szolgáltatások;

orvosok és más egészségügyi szakszemélyzet által nyújtott orvosi ellátás és konzultáció; orvosi vizsgálatok

lebonyolítása; sportgyógyászati szolgáltatások; személyek kezelését és diagnózisát szolgáló orvosi elemzés;

tanácsadás egészségügyi problémák pszichológiai kezelésével kapcsolatban; tájékoztatás ápolási

szolgáltatásokkal kapcsolatban; táplálkozási információk szolgáltatása orvosi fogyókúra keretében fogyasztandó

italokról; táplálkozási információk szolgáltatása orvosi fogyókúra keretében fogyasztandó ételekről;

 testsúlycsökkentéssel kapcsolatos orvosi tanácsadás.

 ( 111 )  237.989

 ( 151 )  2022.06.09.

 ( 210 )  M 21 02711

 ( 220 )  2021.07.09.

 ( 732 )  Dr. Szendi István, Szeged (HU)
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 ( 541 )  Agilis Pszichiátria

 ( 511 )   44    Pszichiátriai szolgáltatások; orvosi szolgáltatások; pszichiátriai osztály.

 ( 111 )  237.990

 ( 151 )  2022.06.13.

 ( 210 )  M 21 02890

 ( 220 )  2021.07.27.

 ( 732 )  Szabó Attila, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Keserű Barna Arnold, Győr

 ( 541 )  CHRISTMAS FM

 ( 511 )  41    Szórakoztatás; weboldalról biztosított szórakoztató szolgáltatások; felvételkészítő szolgáltatások; élő

előadások bemutatása; rádiós szórakoztatás; weboldalon keresztül biztosított rádiós szórakoztató szolgáltatások;

zenés szórakoztatás; szoftveralkalmazások útján elérhető zene és zenés szórakoztatás szolgáltatása;

szoftveralkalmazások útján elérhető rádióműsorok szolgáltatása; szoftveralkalmazások útján elérhető rádiós

szórakoztató szolgáltatások biztosítása; szórakoztatással kapcsolatos információk online biztosítása számítógépes

adatbázisból vagy az internetről; multimédiás szórakoztatás biztosítása weboldalon keresztül; zene és

 médiaanyagok online terjesztése.

 ( 111 )  237.991

 ( 151 )  2022.06.14.

 ( 210 )  M 21 03630

 ( 220 )  2021.10.22.

 ( 732 )  DVSC FUTBALL Szervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Léka Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Abszorbens papír vagy műanyag, élelmiszerek csomagolásához; acél tollak; agyag modellezéshez;

almanachok; arany töltőtoll hegyek; asztali futók papírból; asztali iratrendező tálcák; asztali könyöklők;

asztalneműk papírból; atlaszok; átlátszó vetítőfóliák [papíráruk]; autotípiák, fénykép metszetek; bankjegyek;

bankkártya leolvasók, nem elektromos; bélyegzőpárnák, festékpárnák; bélyegző [pecsét] tartó dobozok;

bélyegzőtartók; bérmentesítő gépek [irodagépek]; betűk acélból; biológiai metszetek mikroszkópos

vizsgálatokhoz [oktatási anyagok]; blokkok [papíráruk]; blotter papírok; bónok, utalványok; borítékok

[papíráruk]; cégtáblák papírból vagy kartonból; celluloid lapok rajzfilmkészítéshez; ceruzahegyező gépek;

ceruzahegyezők [elektromos vagy nem elektromos]; ceruzák; ceruzatartók; címbélyegzők, címbélyegek; címkék

kartotéklapokhoz; címkék papírból vagy kartonból; címkéző készülékek; címkéző készülékek, kézi; címtáblák

címezőgépekhez; címzőgépek; csatok névjegykártya-tartókhoz [irodai felszerelések]; csekk-könyv borítók;

csipeszes felírótáblák; csomagolóanyag keményítőből; csomagolóanyagok palackokhoz papírból vagy kartonból;

csomagolóanyagok papírból vagy kartonból [párnázó-, töltőanyagok]; csomagolópapír; csomagolások, borítások

palackokhoz papírból vagy kartonból; daloskönyvek; dekoratív csillám irodai célokra; derékszögű vonalzók

rajzoláshoz; diagramok; dossziék [papíráruk]; ecsetek; egészségügyi papír, WC-papír; elektrotípiák,

galvanotípiák; előkék papírból; elválasztó lapok, regiszterek iratrendezőkhöz; építészeti makettek; érmetálcák;
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értesítő kártyák; érvénytelenítő bélyegzők; ezüstpapír; fapép karton [papíráru]; fatartalmú papír; fedelek, kötések,

borítók [papíráruk]; fényképtartók; fényképek [nyomtatott]; fényképek beragasztására szolgáló készülékek;

fénymásolópapír, nyomtatópapír; festékkészletek [iskolai használatra]; festékkeverő csészék művészek részére;

festéklapok iratmásoló gépekhez; festéklapok másológépekhez; festéktálcák; festmények [képek], keretezve vagy

anélkül; festőállványok; festővásznak; folyóiratok; gémkapocs; füzetek, könyvek íráshoz vagy rajzoláshoz;

földrajzi térképek; földgömbök; formanyomtatványok, űrlapok; formák modellező agyagokhoz [művészeti

anyagok]; ívek [papíráruk]; iskolaszerek [papíráruk]; írótábla törlők; írószertartók [készletek]; írószerek; írólap,

írópapír; írókréta; írókészletek [papíráruk]; írógépszalagok, festékszalagok; íróecsetek; íróeszközök;

írófelszerelések; írógép billentyűk; írógépek, elektromos és nem elektromos; írógéphengerek; irodai

lyukasztógépek; irodai nedvesítők; irodaszer szekrények [irodai berendezések]; irodagépek borítékok lezárására;

irattartók [papíráru]; irodai bélyegzőgépek; irodai gumiszalagok; irodai kaparókések; irodai kapcsok; irodai

kapcsok, iratkapcsok; irodai kellékek; golyóstollak; görbevonalzók; grafikai reprodukciók; gyűjthető kártyák,

nem játékokhoz; gyűrűs irattartók, iratrendezők; halenyv papíripari vagy háztartási használatra; hasáb alakú

vonalzók, térzők, űrtöltők; hektográfok, sokszorosító készülékek; hengerek szobafestőknek; hímzőminták;

hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; hírlevelek; hordozható nyomdakészletek [irodai cikkek]; indigópapír;

írásminták; iratgyűjtők, dossziék; iratmegsemmisítők irodai használatra; javítófolyadékok [irodai cikkek];

javítószalagok [irodai cikkek]; kromolitográfiák; krétatartók; kréta spray; kötőszalagok [könyvkötészet]; körzők;

könyvtámaszok; könyvlaprögzítők; könyvkötő szövetek; könyvkötő fonalak; képregények; kézikönyvek

[útmutatók]; kéztámasztók festőknek; klisék, nyomódúcok; könyvecskék, brosúrák; könyvek; könyvjelzők;

könyvkötészeti cikkek; könyvkötő berendezések és gépek [irodai eszközök]; javítótinták

[fénynyomatkészítéshez]; jegyek; jelölő kréta; jelölőtűk rajzoláshoz, rajztűk; kalapdobozok kartonból; kaparós

matricák; karcolótűk; karkötők íróeszközök rögzítésére; karton; kartoncsövek, papírlemez csövek; kartotékok,

kartoték kártyák; kártyák; katalógusok; keményítő enyv irodai vagy háztartási célokra; képek; képeslapok,

levelezőlapok; metszetek; naptárak; naplófőkönyvek, főkönyvek; műanyagfóliák csomagolásra; műanyagok

modellezéshez; műanyag tasakok kisállatok ürülékének kidobásához; modellező anyagok; modellező paszta;

modellező viasz, nem fogászati célokra; mimeográf készülékek és gépek; mutatópálcák, nem elektromos;

litografált műtárgyak; litográfiai kövek; litográfiai kréta; mappák; laminálók irodai használatra; levélzáró

öntapadós ragasztókorongok; lemezek metszetek készítéséhez; lyukkártyák jacquard szövőszékekhez; magazinok,

revük [időszaki lapok]; márványozófésűk; másológépek, duplikátorok; zsírpapír, viaszpapír; zenélő

üdvözlőlapok; zászlók papírból; zászlófüzér papírból; xuan papír [kínai festményekhez és kalligráfiákhoz];

zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból; zacskók mikrohullámú sütéshez; vizsgálóasztalokon használt

papír; vonalkód szalagok; vonalzók műszaki rajzokhoz; újságok; útlevéltartók; üdvözlőlapok, üdvözlőkártyák;

vasi [japán merített papír]; vászon könyvkötéshez; védőborítók könyvekhez; világító papír; virágcserépburkolók

papírból; viszkózlapok, lemezek csomagolásra; visszahúzódó zsinórok névtábla-tartókhoz [irodai felszerelések];

vízfestmények, akvarellek; töltőtoll; törlésre szolgáló termékek; tusok; tuskihúzók; tűzőgépek [irodai cikkek];

T-vonalzók, fejes vonalzók rajzoláshoz; ujjas előkék, papírból; ujjnedvesítő [irodaszerek]; ujjvédők irodai

használatra; újrahasznosított cellulózlapok csomagoláshoz; tinta- és tolltartó állványok; tinták; tintarudak;

toalettkendők papírból; tollak [irodai cikkek]; toll- és ceruzatartók; töltőceruzák [rotringok]; töltőanyagok

papírból vagy kartonból; többmásolatos papírok [írószer]; tolltörlők; tollhegyek; tollszártartók; tolltartó dobozok;

tolltartó kapcsok, csipeszek; szénceruzák; színes olajnyomatok; színező könyvek; szivargyűrűk; szobrocskák,

figurák papírmaséból; tervrajzok; tanítási és oktatási anyagok [kivéve készülékek, berendezések]; szűrőpapír;

szteatit [szabókréta]; szövettani metszetek [oktatási eszközök]; szórólapok; szövegkiemelő tollak; scrapbook

[családi albumok]; sminkeltávolító papírkendők; söröskorsó alátétek; szabásminták; számítási, számtani

táblázatok; szabókréta; számok [nyomdai karakterek]; számozókészülékek; szedőhajók [nyomdászat];

szedőregálok [nyomdai felszerelések]; szedővasak, szedő-sorjázók; szemeteszsákok papírból vagy műanyagból;

névkitűzők [irodai kellékek]; névtábla-tartók [irodai felszerelések]; noteszok; nyomatok [metszetek]; nyomdai

alátétek, nem textilből; nyomdai betűk; nyomtatott kották; nyomtatott publikációk; nyomtatott órarendek,

menetrendek; palatáblák [íráshoz]; palavesszők; nyomtatványok; nyúlékony műanyagfóliák rakodólapra
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rakáshoz; orsók írógépszalagokhoz; öntapadós címkék, matricák [papíripari]; öntapadós textil [írószer és

papíráru]; öntapadós textil szalag [papíráruk]; pauszmásolatok; pecsétbélyegek; pauszpapír, szabásminta papír;

rajzok; rajztáblák; rajzszegek; rézkarcok, gravűrök; rizspapír; rotringhegyek, ceruzahegyek; sablonok ételek és

italok díszítéséhez; sablonok [papíráruk]; sablonok, stencilek; sablonok törléshez; sablontartók; pecsételő

anyagok papíripari használatra; pecsétviasz; pénztárolók; pergamenpapír; plakátok, falragaszok papírból vagy

kartonból; polimer modellezőagyag; poszterek; postabélyegek; poháralátétek papírból; portrék, arcképek;

ragasztók irodai és otthoni célokra; ragasztószalagok irodai vagy háztartási célokra; prospektusok; radírgumik;

ragasztószalag-adagolók [irodai cikkek]; rajzeszközök; rajzkészletek; paletták festőknek; pantográfok

[rajzeszközök]; papírmasnik; papírmasé; papír kávéfilterek; papír-írószer áruk; papír alátétek; papír asztalterítők;

papírból készült fedők fogászati tálcákhoz; papírból készült poggyászellenőrző szelvények; papírból készült

szűrőanyagok; papírdobozkák, edénykék tejszínek, krémek tárolására; papír feliratok, zászlók; papír

felvevőgépekhez; papírnehezékek; papírok elektrokardiográfokhoz; papírok fiókok kibélelésére, illatosítva vagy

anélkül; papír rádiótáviratokhoz; papírszalagok; papírszalvéták; papírtörlők tisztítási célokra; papírszalagok vagy

lyukkártyák számítógépprogramok rögzítéséhez; papírzsebkendők, papírtörlők; pasztellek [kréták]; papírvágók

[irodai cikkek]; papír- vagy kartondobozok; papír- vagy műanyaglapok nedvesség ellenőrzésére élelmiszerek

csomagolásánál; papírzacskók; papírzacskók gyógyászati eszközök sterilizálásához történő használatra; papírvágó

 kések [irodai cikkek]; papírtörölközők; papír; buborékfólia (műanyag -) csomagoláshoz.

 25    Alsóruházat, fehérneműk; alsószoknyák; alvómaszkok; ascot nyakkendők; atlétatrikók; baba nadrágok

[ruházat]; ballonkabátok [ruházat]; bandana kendők; beépített LED-eket tartalmazó ruházat; boák [nyakbavalók];

bokacsizmák; bokszer alsónadrágok, bokszeralsók; bugyik; bundák, szőrmék [ruházat]; cilinderek, kürtőkalapok;

cipőfelsőrészek; cipőorrok; cipősarkak; cipősarokvédők; csecsemőkelengyék, babakelengyék; csípőszorítók;

csősálak; csuklyák, kapucnik [ruházat]; csúszásgátlók lábbelikhez; díszzsebkendők [ruházat]; dzsekik;

egyenruhák; esőruhák; facipők; fátylak [ruházat]; fejre való sálak, fejkendők; fejszalagok [ruházat]; felsőruházat;

fém cipőkellékek; fityulák; fodrász beterítőkendők; futballcipők; fülvédők [ruházat]; fürdőköpenyek,

fürdőköntösök; fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdőruhák, úszódresszek; fürdőszandálok,

fürdőcipők; fűzős bakancsok, csizmák; gallérok [ruházat]; hálóköntösök, pongyolák; harisnyaáruk, kötöttáruk;

harisnyák; harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók; harisnyanadrágok; hímzett ruhadarabok; hónaljvédők;

horgászmellények; hosszúnadrágok; ingek; izzadságfelszívó alsóruházat; izzadságfelszívó harisnyák;

izzadságfelszívó zoknik; jelmezek; jodhpur nadrágok, lovaglónadrágok; kamáslik [lábszárvédők]; judo

egyenruhák; kabátok, dzsekik; kalapáruk; kalap vázak; karate egyenruhák; karcsúsító anyagokat tartalmazó

ruházat; kemény ingmellek, plasztronok; kerékpáros ruházat; kész bélések [ruházat részei]; készruhák; kesztyűk;

kétujjas kesztyűk; kézelők [ruházat]; kezeslábasok [felsőruházat]; kimonók; kombinék [alsónemű]; kötények

[ruházat]; kötényruhák; kötöttáruk [ruházat]; lábbelik; lábszármelegítők; latex ruházat; legging nadrágok,

cicanadrágok; levehető gallérok; libériák, inasruhák; magas szárú lábbelik; mantilla fátyol; mellények; melltartók;

míderek; miseingek; miseruhák, kazulák; mitrák, püspöksüvegek; muffok [ruházat]; műbőr ruházat;

nadrágleszorítók, pantallók; nem elektromosan fűtött lábzsákok; nyakkendők; orárion [egyházi ruházat];

overallok, munkaruhák; öltönyök; öntapadós melltartók; övek [ruházat]; pénztartó övek [ruházat]; papírkalapok

[ruházat]; papírruházat; papucsok; parkák; partedlik, előkék, nem papírból; pelerinek; pizsamák; pólók; poncsók;

prémsálak [szőrmék]; pruszlikok, míderek, fűzős mellények; pufi dzsekik [ruházat]; pulóverek; pulóverek, kötött

pulóverek; rámák lábbelikhez; rash guard felső ruházat; rövid ujjú ingek; ruházat gépkocsivezetőknek; ruházati

cikkek; ruhazsebek; sálak; sapka ellenzők; sapkák; sapkák, kerek papi sapkák; sárcipők, gumicsizmák;

sarokerősítés harisnyákhoz; selyemövek, vállszalagok; síbakancsok, sícipők; síkesztyűk; sildek, napellenzők

[fejfedők]; skortok [sportszoknyák]; spárgatalpú cipők vagy szandálok; sportcipők; stoplik futballcipőkhöz;

talpak lábbelikhez; talárok; szövetkabátok, felöltők; szőrmebéléses kabátok; szoknyák; szarongok; szárik;

szandálok; svájcisapkák, barettek; strandruházat; strandcipők; teddyk [alsónemű]; tógák; tornacipők; torna- és

balettruhák; tornaruházat; trikó [alsónemű], kombiné; trikók; turbánok; ujjas előkék, nem papírból; úszósapkák;

valenki [orosz filccsizma]; vállbetétek western stílusú ingekhez; vállkendők, nagykendők; wetsuit ruhák

 vízisíeléshez; zoknik; zoknitartók; zuhanyzó sapkák.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 12. szám, 2022.06.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1500



 28    Videojátékok; agyaggalambdobó gépek; agyaggalambok [céltárgyak]; álcaponyvák, álcahálók

[sportcikkek]; állatcsalogató eszközök vadászathoz; álló edzőkerékpárok, szobabiciklik; árbócok

szörfdeszkákhoz; asztali társasjátékok; atléták által használt gyanták; babaágyak; babaházak; baba

játszószőnyegek; baseball kesztyűk; baseball kesztyűk ütőjátékosoknak [játékfelszerelések]; babaruhák; babák;

békatalpak, búváruszonyok; békatalpak úszáshoz; berendezések játékokhoz; biliárdgolyók; biliárdasztalok;

biliárdasztal mandinerek; bingó kártyák; bobok, bobszánkók; bodyboard deszkák; bokszzsákok [boxzsákok];

bowling berendezések és gépezetek; bumerángok; bűvészkellékek; céltáblák; cumisüvegek játékbabáknak;

csalétkek vadászathoz vagy halászathoz; csocsóasztalok; csörgők [játékszerek]; csúszdák [játékszerek];

dákóhegyek biliárdhoz; dámajátékok; dámatáblák; darts; diszkoszok sportcélokra; dobókockák; dominójátékok;

drónok [játékszerek]; elektronikus céltáblák; építőjátékok; építőkockák [játékok]; eredményjelző karambolok

biliárdhoz; érmebedobásos játékautomaták; érmével működő biliárdasztalok; felfújható játékok úszómedencékbe;

felfújható tárgyak úszómedencében való használatra; férfi szuszpenzorok, altestvédők [sportcikkek]; fitnesz

gépek; fókabőrök [sílécek borítására]; frizbik; giroszkópok és repülésstabilizálók repülőgépmodellekhez;

golfkesztyűk; golftáska-címkék; golftáskák kerékkel vagy anélkül; golfütők; gördeszkák; görgők álló,

mozdulatlan edzőkerékpárokhoz, szobabiciklikhez; görkorcsolyák; görsí, síroller; gumi belsők labdákhoz;

gyepjavító szerszámok [golffelszerelések]; gyertyatartók karácsonyfákhoz; gyűjthető kártyák [kártyajátékok];

halaskosarak [horgászfelszerelés]; halhorgok; harangok karácsonyfákra; horgászzsinórok, horgászdamilok;

horgászorsók; horgászfelszerelések; horgászbotok; hordozható játékok képernyőihez kialakított védőfóliák;

hordozható játékok folyadékkristályos képernyővel, kijelzővel; hordozható egységek videojátékok játszásához;

hokiütők; hógömbök; hintalovak; hinták; hevederek vitorlás szörfdeszkákhoz; hegymászó hevederek; hótalpak;

húrok, bélhúrok ütőkhöz; íjak íjászathoz; íjászfelszerelések; illatos csalik, csalétkek vadászathoz vagy

horgászathoz; játékállatok; játékautók; játékfegyverek; játékfigurák; játékgitt; játék gyurma; játékházak;

játékkártyák; játékkonzolok; játék kozmetikumok [nem használható]; játéklabdák, játszólabdák; játékmacik,

játékmackók; játékmodellek; játékok; játékok kisállatoknak; játékrobotok; játék sárkányok; játéksátrak;

játékszerek; játéktermi video játékgépek; jógahinták; joystickek, botkormányok videojátékokhoz;

kaleidoszkópok; kaparós sorsjegyek lottó játékokhoz, szerencsejátékokhoz; kapásérzékelők [horgászfelszerelés];

kapásjelzők [horgászfelszerelés]; karácsonyfadíszek, a világítási cikkek és édességek kivételével; karácsonyfák

műanyagból; karácsonyfa talpak; karácsonyi pukkanó bonbonok; karikadobálós játékok; karikajátékok; kesztyűk

[játékok tartozékai]; kézi golfkocsik; kifejezetten játéklabdákhoz használandó pumpák; kifejezetten

sífelszerelésekhez kialakított táskák; kifejezetten szörfdeszkákhoz kialakított táskák; kirakós játékok [puzzle];

kiságyforgók [játékok]; kitömött játékok; konfetti; korcsolyák; könyökvédők [sportcikkek]; kréták

biliárddákókhoz; krikett táskák; labdaadogató gépek; labdák játékokhoz; lágyékvédők sportoláshoz; leash-ek

szörfdeszkákhoz [pórázok]; lebegő eszközök úszáshoz; léggömbök partikhoz; légpisztolyok [játékok];

lepkehálók; madzsong [kínai dominójáték]; marionettek, bábuk; mászógépek [hegymászó felszerelés];

matrjoska-babák [orosz fajáték, egymásba rakott, egyre kisebb, kettészedhető babák]; mellkas expanderek

[edzőeszközök]; méretarányos járműmodellek; méretarányos modell készletek [játékok]; merítőhálók

horgászáshoz; mesterséges csalik horgászathoz; műhó karácsonyfákhoz; nyerőgépek szerencsejátékokhoz; orsók

sárkányokhoz; ostábla; ökölvívó kesztyűk, bokszkesztyűk [boxkesztyűk]; pacsinko [pachinko]; paddleboardok;

paintball fegyverek [sporteszközök]; paintball [lövedékek paintball fegyverekhez] sportcikkek; parittyák, csúzlik

[sportcikkek]; parti kalapok papírból; parti kellékek; parti konfettiágyúk; patkó játékok; patronok durranós

pisztolyokhoz [játékok]; pénzbedobós játékgépek; piňaták [édességgel, játékokkal töltött parti kellékek];

ping-pong [asztalitenisz] asztalok; plüss játékok azokra erősített szundikendővel; poharak kockajátékhoz;

pörgettyűk, búgócsigák [játékok]; rajtgépek sporthoz; ritmikus sportgimnasztika szalagok; robbanókupakok

[játékok]; rollerek; rudak rúdugráshoz; rulett kerekek; sakkjátékok; sakktáblák; sárkányrepülők; síbotok; síbotok

görsíhez; siklóernyők; síkötések; sílécek; sílécek élei; sípcsontvédők [sportcikkek]; sítalp borítások; skiboardok,

hódeszkák; snooker [sznúker] dákók; soros görkorcsolyák; sporthálók; stresszoldó kézi játékok; súlyemelő övek

[sportcikkek]; súlyzók; surfski kajakok; szánkók; szánkók [sportcikkek]; szappanbuborék fújók [játékszerek];

szeleptűk játéklabdák felfújására szolgáló pumpákhoz; szigonypuskák [sportcikkek]; színházi álarcok, maszkok;
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szörfdeszkák; társasjátékok; távvezérlésű játékjárművek; tekebábuk; telekommunikációs funkciókkal rendelkező

hordozható játékok és játékszerek; teniszhálók; teniszlabda dobó eszközök; térdvédők [sportcikkek]; testedző

berendezések; testedző övek a derék karcsúsítására; tollaslabdák; tornabotok; tornaeszközök; trambulinok;

triciklik gyermekek számára [játékok]; ugródeszkák [sportszerek]; úszódeszkák [kickboardok]; úszóhártyás

kesztyűk úszáshoz; úszók horgászathoz/halászathoz; úszómedencék [játékcikkek]; úszómellények, úszódzsekik;

úszóövek; ütők játékokhoz; üveggolyók; védőpárnázatok, védőtömések [sportruházat részei];

vezérlőberendezések játékokhoz; vezérlők játékkonzolokhoz; vidámparki hinták, berendezések; vívófegyverek;

 vívókesztyűk; vívómaszkok, vívóálarcok; zsetonok szerencsejátékokhoz.

 30    Agávé szirup [természetes édesítőszer]; almaszósz [ízesítők/fűszerek]; ánizsmag; árpa őrlemény; babliszt;

baozi [töltött gőzölt tészta]; bibimbap [zöldségfélékkel és marhahússal kevert rizs]; borkő [monokálium-tartarát]

kulináris célokra; bors; bors [ételízesítő]; briós; bulgur; burgonyaliszt; burritók; búzacsíra emberi fogyasztásra;

búzadara; búzaliszt; chips [gabonakészítmény]; chow-chow [zöldséges ízesítő]; chutney [fűszeres ízesítő]; cikória

[pótkávé]; croissant-ok; cukor; cukorból készült tortadíszek; cukormáz süteményekhez; curry [fűszer];

csillagánizs; csokis párnák [péksütemények]; csokoládé; csokoládé alapú szendvicskrémek; csokoládé-bevonatú

diófélék; csokoládéból készült tortadíszek; csokoládés italok tejjel; csokoládés italporok; csokoládés mousse-ok

[habok]; dara emberi fogyasztásra; darált fokhagyma [fűszer]; desszert mousse-ok [cukrászárú]; diófélékből

készült lisztek; dióféléket tartalmazó kenhető csokoládék; zsemlemorzsa; zsemlék; zellersó; zabdara; zab alapú

ételek; vörösáfonya-szósz [ízesítők/fűszerek]; vanillin [vaníliapótló]; vanília [ízesítőszer]; vajas kekszek

[petit-beurre]; udon [japán metélt]; tükörmáz [tükörglazúr]; tortilla; tésztaöntetek; tésztában sült pástétom;

természetes édesítőszerek; tengervíz főzéshez; tengeri algába csavart, előkészített rizs; tejszínhabot keményítő

termékek; teák [nem gyógyászati használatra]; teahelyettesítőként használt virágok vagy levelek; tea alapú italok

tejjel; tea alapú italok; tea; tavaszi tekercs; tápiókaliszt; tápióka; tamarind [ízesítő]; taco; tabulé [arab saláta];

szusi; szörbetek [fagylaltok]; szószok [ízesítőszerek, fűszeres mártások]; szójabab krém [ételízesítő]; szójaliszt;

szójaszósz; szirupok és melasz; szezámmagok [fűszerek]; szerecsendió; szendvicsek; szegfűszeg [fűszer];

szegfűbors; szágó; sütőszóda [szódabikarbóna sütési célokra]; sütőpor; süteménytészta; süteményporok;

süteményekhez való tészta; sűrítőszerek főzéshez; spagetti; sörecet; sós palacsintakeverékek; sós palacsinták;

sonkamáz; só élelmiszerek tartósítására; soba tészta [japán hajdinametélt, nyers]; snack ételek (gabona alapú -);

salátaöntetek; sajtburgerek [szendvicsek]; sáfrány [ételízesítő]; rizssütemény; rizs rágcsálnivalók; rizs alapú

rágcsálnivalók; rizspép étkezési célokra; rizspuding; pudingok; quiche [tésztában sült sós sodó]; rágógumi; ramen

[japán tésztaalapú étel]; ravioli; rizs; propolisz; profiterol; pralinék; pótkávé; pizza; piccalilli (zöldséges, fűszeres

szósz); petits fours [sütemény]; pesto [szósz]; pelmenyi [orosz, hússal töltött gombóc]; pattogatott kukorica;

pasztillák, szögletes cukorkák [édességek]; paradicsomszósz; panírkeverékek; pálmacukor; palacsinták; onigiri

[rizsgolyók]; nyers tészták; nugát; növényi készítmények pótkávéként való használatra; narancsvirágvíz ízesítési

célokra; müzli; mustárliszt; mustár; moszat tea; metélt tészta, nudli, galuska; méz; metélttészta-alapú készételek;

mentolos cukorkák; menta cukrászati használatra; méhpempő; marinádok [fűszeres pácok]; marcipán massza;

marcipán; mandulás édességek; maláta emberi fogyasztásra; malátacukor, maltóz; makaróni; majonéz; magas

protein tartalmú gabonaszeletek; macaron [mandulás cukrászsütemény]; lisztből készült tészták; lisztalapú

gombócok; liszt; lepények; lenmag étkezési célokra [ízesítés]; leheletfrissítő mentabonbonok; leheletfrissítő

rágógumi; laksa; kuszkusz [búzadara]; kurkuma; kukorica, sült; kukoricapehely; kukoricaliszt; kukorica, darált;

kukoricadara; kruton (pirított zsemlekocka); krumplialapú lepénykenyerek; kristályosított kandiscukor;

kötőanyagok kolbászhoz; kötőanyagok fagylaltokhoz, jégkrémekhez; kovász; konyhasó; kókuszos macaronok;

kimcshi-palacsinta (erjesztett zöldséges palacsinta); kétszersültek; ketchup [szósz]; kerti gyógynövények,

tartósított [ízesítőszerek]; kenyér kovász nélkül, macesz; kenyér; kekszek, rágcsálnivalók; kávé tejjel; kávé,

pörköletlen; kávé alapú italok; kávéaromák; kávékapszulák; kávé; karamellkrém [karamellizált tejkrém];

karamellák [cukorkák]; kapribogyók; kandiscukor; kamilla-alapú italok; kakaóitalok tejjel; kakaóalapú italok;

kakaó; jiaozi (töltött tésztagombócok); jég, természetes vagy mesterséges; jégkrém nyalókák, fagylalt nyalókák,

pálcikás jégkrémek; jégkockák; jégkása édes vörösbabbal; jeges tea; ízesítőszerek süteményekhez [kivéve

illóolajok]; ízesítők italokhoz [kivéve illóolajok]; húspuhító szerek, háztartási használatra; durva árpaliszt; ecet;
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édesgyökér [cukrászáru]; édesgyökér [édesség]; édességek karácsonyfák díszítéséhez; égetett krém; ehető papír;

ehető rizspapír; élelmiszer-ízesítők, az illóolajok kivételével; élesztő; élesztők, erjesztőanyagok tésztákhoz;

esszenciák élelmiszerekhez, kivéve az étereszenciákat és az esszenciaolajokat; ételízesítő [fűszer]; ételkeményítő;

étkezési papírostyák; fagyasztott joghurtok [fagylaltok, jégkrémek]; fagyasztva szárított ételek, fő összetevőként

rizzsel; fagyasztva szárított ételek, fő összetevőként tésztával; fagylaltok és jégkrémek; fagylaltporok; fahéj

[fűszer]; feldolgozott hajdina; feldolgozott magok fűszerezési használatra; feldolgozott quinoa; fondant, tortamáz;

földimogyorós édességek; fűszerek; fűszerek, ízesítők; fűszeres készítmények ételekhez; fűszernövények;

gabonakészítmények; gabonaszeletek; glutén adalékok kulináris célokra; gluténmentes kenyér; glutén [sikér]

étkezési használatra; glükóz étkezési használatra; gofri; gyorsrizs; gyömbér [fűszer]; gyömbérkenyér,

mézeskalács; gyömbérpaszta [ízesítőszer]; gyümölcsös édességek; gyümölcsös sütemények/torták; gyümölcsös

zselés cukor [édességek]; gyümölcsszószok; hajdinaliszt [élelmiszerekhez]; halva [édességféle]; hántolt árpa;

 harissa [ízesítő]; hot dogok [szendvicsek]; húslé, mártás, szaft; húsos piték.

 32    Alkoholmentes almabor; alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes

gyümölcskivonatok; alkoholmentes italok; alkoholmentes koktélok; alkoholmentes teaízű italok; aloe vera italok,

alkoholmentes; árpabor [sör]; energiaitalok; citromos sör [shandy]; asztali vizek; ásványvíz [italok]; zöldséglevek

[italok]; üdítőitalok; vizek [italok]; tejsavó alapú italok; termékek szénsavas vizek előállításához; pasztillák

szénsavas italokhoz; paradicsomlevek [italok]; porok szénsavas italokhoz; proteinnel dúsított sportitalok; mustok;

szárított gyümölcsökből készült alkoholmentes italok; szasszaparilla [alkoholmentes ital]; szénsavas víz;

szódavíz; szódavizek; szójaalapú italok, nem tejpótlók; rizsalapú italok, melyek nem tejpótlók; smoothie-k

[gyümölcs- vagy zöldségitalok]; söralapú koktélok; sörcefre; sörbetek [italok]; szörpök italokhoz; szörpök

limonádékhoz; sörök; izotóniás italok; kávé ízesítésű üdítőitalok; gyömbéres üdítőital; gyümölcslevek;

gyümölcsnektárok, alkoholmentes; készítmények italokhoz; lítiumos vizek; kvasz [alkoholmentes ital];

limonádék; kivonatok alkoholmentes italok készítéséhez, illóolajok formájában; malátacefre; malátasör; méz

 alapú alkoholmentes italok; komlókivonatok sör előállításához; szőlőmust.

 33    Szeszes italok; szaké; vodka; whisky; kevert alkoholos italok, nem söralapú; koktélok; körtebor; likőrök;

lőre, csiger; mentalikőr; mézsör; rizspálinka; rum; alkoholos kivonatok; almabor; ánizslikőr, anisette; alkoholos

esszenciák; alkoholos gyümölcskivonatok; alkoholos italok (sörök kivételével); aperitifek; arak [rizspálinka];

brandy, borpárlat; cukornádalapú alkoholos italok; curacao; cseresznyepálinka; digesztívek [likőrök és szeszes

italok]; gabonaalapú desztillált alkoholos italok; égetett szeszesitalok; gyomorkeserű [bitter] italok;

 gyümölcstartalmú alkoholos italok; gin; borok.

 35    Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok

frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; adminisztrációs szolgáltatások gyógyászati beutalókkal

kapcsolatban; adminisztratív támogatás pályázati felhívások megválaszolásához; adóbevallás-benyújtási

szolgáltatások; adóbevallások elkészítése; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; állásközvetítő irodák;

árösszehasonlító szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi

célokból; áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciója

sportesemények szponzorálásával; árusító automaták kölcsönzése; árusító standok bérbeadása; árverési

szolgáltatások; átmeneti üzletmenedzsment; bérszámfejtés; beszerzői szolgáltatások [áruk, illetve szolgáltatások

beszerzése más cégeknek]; célzott marketing; divatbemutatók szervezése promóciós célokból; értékesítési

promóciós szolgáltatások; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra;

felhasználói vélemények szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; fénymásolási szolgáltatások;

fénymásológépek kölcsönzése; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; gazdasági előrejelzések; gazdasági

versennyel kapcsolatos információszerzési szolgáltatások; gépírási szolgáltatások; gyógyszerészeti,

állatgyógyászati és egészségügyi készítményekhez és gyógyászati eszközökhöz kapcsolódó nagykereskedelmi

szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények, valamint gyógyászati eszközök kis-

és nagykereskedelme; gyorsírási szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése;

hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; időpont-emlékeztető szolgáltatások

[iroda funkciók]; időpont-ütemezési szolgáltatások [iroda funkciók]; import-export ügynökségek; információk
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számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; 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 vásárok

rendezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; kirakatrendezés; kiskereskedelmi szolgáltatások

művészeti galériák által kínált műtárgyakhoz; kiszervezett vállalatirányítás; kommunikáció átírása [irodai

funkciók]; konzultáció személyzeti kérdésekben; költöztető szolgálat vállalkozások számára; költségelemzés;

közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati szolgáltatások;

közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell közvetítés reklám- vagy

kereskedelmi célból; marketing szoftverkiadás keretében; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati

szolgáltatások; munkaerő-toborzás; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; online hirdetői

tevékenység számítógépes hálózaton; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető csengőhangokhoz; online

kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető digitális zenékhez; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és

előre rögzített zenékhez és filmekhez; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére;

outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; Pay Per Click (PPC) hirdetés; péktermékekkel kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; pénzügyi auditálás; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci

tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése;

reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás;

reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára

vonatkozó tanácsadás; reklámkoncepciók kidolgozása; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása;

reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; repülőgéppel gyakran

közlekedők számára szóló programok igazgatása; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok

irányításában és működtetésében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák

összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés; szakmai önéletrajz írása mások számára; szállodai üzletvezetés;

számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; számlakivonatok összeállítása; számlázás; személyzet kiválasztása

pszichológiai eljárásokkal; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó

előfizetések ügyintézése; telefonközpontok üzemeltetése mások megbízásából; telefonos üzenetközvetítés

[telefonon el nem érhető ügyfeleknek]; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási

műsorok készítése; termékminták, áruminták terjesztése; titkársági szolgáltatások; tördelési szolgáltatások

hirdetési célokból; újság előfizetések ügyintézésével kapcsolatos szolgáltatások; ügyfélprofil meghatározása

kereskedelmi vagy marketing célokra; üzleti értékelések; üzleti hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzleti

információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti

könyvvizsgálat; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók

összehozásával kapcsolatosan; üzleti menedzsment előadóművészek részére; üzleti projektmenedzsment

szolgáltatások építőipari projektekhez; üzleti szerződések tárgyalása másik fél megbízásából; üzleti tájékoztatás,

információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel

kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel sportolók

számára; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; vállalati kommunikációs szolgáltatások; vásárlási

megrendelések ügyintézése; visszatérítési programok üzleti irányítása harmadik felek számára; webindexelés

 kereskedelmi vagy reklám célokra.

 41    Zeneszerzés; zenekarok szolgáltatásai; zenei produkciók; vallásoktatás; varieté-előadások bemutatása;

versenyek szervezése és lebonyolítása [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; színpadi díszletek

kölcsönzése; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve
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reklámszövegek]; táboroztatás; televíziós szórakoztatás; teniszpályák kölcsönzése; testnevelés; tolmács

szolgáltatások; tornatanítás; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra; tréningszimulátorok bérbeadása; sado

oktatás [japán teázási szertartással kapcsolatos oktatás]; sajátos igényekkel foglalkozó asszisztensek által nyújtott

oktatási szolgáltatások; show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai];

sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével; sportlétesítmények üzemeltetése; sportpályák bérbeadása;

sportversenyek rendezése; stadionok bérbeadása; stúdiószolgáltatások; szabadidős létesítmények üzemeltetése;

szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szakmai átképzés; számítógépes hálózatról online

biztosított játékszolgáltatások; szerencsejátékok; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szimulátorokkal

nyújtott képzési szolgáltatások; színházi produkciók; szinkronizálás; személyes oktatófórumok rendezése és

levezetése; személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; szemináriumok szervezése és lebonyolítása;

szépségversenyek szervezése; mentorálás; mikrofilmezés; modellt ülés művészek számára; múzeumi

szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; mozgókönyvtári szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése; művészeti

alkotások bérbeadása; művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások; nem

letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem letölthető televízióműsorok biztosítása

digitális videotár szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek publikálása; nyereményjátékok működtetése;

oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; óvodák; pályaválasztási tanácsadás; partik tervezése

[szórakoztatás]; rádió- és televíziókölcsönzés; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri

szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; oktatóvizsga drónok vezetésére képesítést szerezni kívánó felhasználók

számára; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása;

gyakorlati képzés [szemléltetés]; hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki szolgáltatások rendezvényekhez;

hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra; idegenvezetős túrák

levezetése; időmérés sporteseményeken; kalligráfiai [szépírási] szolgáltatások; jelbeszéd fordítása; jegyirodai

szolgáltatások [szórakoztatás]; játéktermi szolgáltatások nyújtása; játékkölcsönzés; iskolák által nyújtott oktatási

szolgáltatások; játékfelszerelések kölcsönzése; játékkaszinók [szerencsejátékok]; 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; aikido oktatás; akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés];

állatidomítás, kiképzés; állatkertek szolgáltatásai; arcfestés; audioberendezések kölcsönzése; bálok szervezése;

beltéri akváriumok kölcsönzése; bentlakásos iskolák; cirkuszok; coaching [tréning]; cosplay szórakoztató

rendezvények szervezése; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; diszkók

szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; dzsúdó [judo] oktatás; egészségklub

szolgáltatások [egészség és fitnesz]; éjszakai klubokban nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; elektronikus

kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok online publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő

előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; felhasználói értékelések

szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása szórakoztató

vagy kulturális célokra; fényképészet; filmek feliratozása; filmfelvevő berendezések kölcsönzése;

filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók;

filmszínházi előadások, filmbemutatók; fitnesz órák vezetése; fizikai erőnléti felmérési szolgáltatások edzési

célokra; fordítás és tolmácsolás; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok készítése;

 golflétesítmények üzemeltetése.

 ( 111 )  237.992

 ( 151 )  2022.06.14.

 ( 210 )  M 21 03635

 ( 220 )  2021.10.22.

 ( 732 )  DVSC FUTBALL Szervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Léka Ügyvédi Iroda, Debrecen
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( 546 )

 ( 511 )  16    Abszorbens papír vagy műanyag, élelmiszerek csomagolásához; acél tollak; agyag modellezéshez;

almanachok; arany töltőtoll hegyek; asztali futók papírból; asztali iratrendező tálcák; asztali könyöklők;

asztalneműk papírból; atlaszok; átlátszó vetítőfóliák [papíráruk]; autotípiák, fénykép metszetek; bankjegyek;

bankkártya leolvasók, nem elektromos; bélyegzőpárnák, festékpárnák; bélyegző [pecsét] tartó dobozok;

bélyegzőtartók; bérmentesítő gépek [irodagépek]; betűk acélból; biológiai metszetek mikroszkópos

vizsgálatokhoz [oktatási anyagok]; blokkok [papíráruk]; blotter papírok; bónok, utalványok; borítékok

[papíráruk]; cégtáblák papírból vagy kartonból; celluloid lapok rajzfilmkészítéshez; ceruzahegyező gépek;

ceruzahegyezők [elektromos vagy nem elektromos]; ceruzák; ceruzatartók; címbélyegzők, címbélyegek; címkék

kartotéklapokhoz; címkék papírból vagy kartonból; címkéző készülékek; címkéző készülékek, kézi; címtáblák

címezőgépekhez; címzőgépek; csatok névjegykártya-tartókhoz [irodai felszerelések]; csekk-könyv borítók;

csipeszes felírótáblák; csomagolóanyag keményítőből; csomagolóanyagok palackokhoz papírból vagy kartonból;

csomagolóanyagok papírból vagy kartonból [párnázó-, töltőanyagok]; csomagolópapír; csomagolások, borítások

palackokhoz papírból vagy kartonból; daloskönyvek; dekoratív csillám irodai célokra; derékszögű vonalzók

rajzoláshoz; diagramok; dossziék [papíráruk]; ecsetek; egészségügyi papír, WC-papír; elektrotípiák,

galvanotípiák; előkék papírból; elválasztó lapok, regiszterek iratrendezőkhöz; építészeti makettek; érmetálcák;

értesítő kártyák; érvénytelenítő bélyegzők; ezüstpapír; fapép karton [papíráru]; fatartalmú papír; fedelek, kötések,

borítók [papíráruk]; fényképtartók; fényképek [nyomtatott]; fényképek beragasztására szolgáló készülékek;

fénymásolópapír, nyomtatópapír; festékkészletek [iskolai használatra]; festékkeverő csészék művészek részére;

festéklapok iratmásoló gépekhez; festéklapok másológépekhez; festéktálcák; festmények [képek], keretezve vagy

anélkül; festőállványok; festővásznak; folyóiratok; gémkapocs; füzetek, könyvek íráshoz vagy rajzoláshoz;

földrajzi térképek; földgömbök; formanyomtatványok, űrlapok; formák modellező agyagokhoz [művészeti

anyagok]; ívek [papíráruk]; iskolaszerek [papíráruk]; írótábla törlők; írószertartók [készletek]; írószerek; írólap,

írópapír; írókréta; írókészletek [papíráruk]; írógépszalagok, festékszalagok; íróecsetek; íróeszközök;

írófelszerelések; írógép billentyűk; írógépek, elektromos és nem elektromos; írógéphengerek; irodai

lyukasztógépek; irodai nedvesítők; irodaszer szekrények [irodai berendezések]; irodagépek borítékok lezárására;

irattartók [papíráru]; irodai bélyegzőgépek; irodai gumiszalagok; irodai kaparókések; irodai kapcsok; irodai

kapcsok, iratkapcsok; irodai kellékek; golyóstollak; görbevonalzók; grafikai reprodukciók; gyűjthető kártyák,

nem játékokhoz; gyűrűs irattartók, iratrendezők; halenyv papíripari vagy háztartási használatra; hasáb alakú

vonalzók, térzők, űrtöltők; hektográfok, sokszorosító készülékek; hengerek szobafestőknek; hímzőminták;

hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; hírlevelek; hordozható nyomdakészletek [irodai cikkek]; indigópapír;

írásminták; iratgyűjtők, dossziék; iratmegsemmisítők irodai használatra; javítófolyadékok [irodai cikkek];

javítószalagok [irodai cikkek]; kromolitográfiák; krétatartók; kréta spray; kötőszalagok [könyvkötészet]; körzők;

könyvtámaszok; könyvlaprögzítők; könyvkötő szövetek; könyvkötő fonalak; képregények; kézikönyvek

[útmutatók]; kéztámasztók festőknek; klisék, nyomódúcok; könyvecskék, brosúrák; könyvek; könyvjelzők;

könyvkötészeti cikkek; könyvkötő berendezések és gépek [irodai eszközök]; javítótinták

[fénynyomatkészítéshez]; jegyek; jelölő kréta; jelölőtűk rajzoláshoz, rajztűk; kalapdobozok kartonból; kaparós

matricák; karcolótűk; karkötők íróeszközök rögzítésére; karton; kartoncsövek, papírlemez csövek; kartotékok,

kartoték kártyák; kártyák; katalógusok; keményítő enyv irodai vagy háztartási célokra; képek; képeslapok,

levelezőlapok; metszetek; naptárak; naplófőkönyvek, főkönyvek; műanyagfóliák csomagolásra; műanyagok

modellezéshez; műanyag tasakok kisállatok ürülékének kidobásához; modellező anyagok; modellező paszta;

modellező viasz, nem fogászati célokra; mimeográf készülékek és gépek; mutatópálcák, nem elektromos;

litografált műtárgyak; litográfiai kövek; litográfiai kréta; mappák; laminálók irodai használatra; levélzáró

öntapadós ragasztókorongok; lemezek metszetek készítéséhez; lyukkártyák jacquard szövőszékekhez; magazinok,
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revük [időszaki lapok]; márványozófésűk; másológépek, duplikátorok; zsírpapír, viaszpapír; zenélő

üdvözlőlapok; zászlók papírból; zászlófüzér papírból; xuan papír [kínai festményekhez és kalligráfiákhoz];

zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból; zacskók mikrohullámú sütéshez; vizsgálóasztalokon használt

papír; vonalkód szalagok; vonalzók műszaki rajzokhoz; újságok; útlevéltartók; üdvözlőlapok, üdvözlőkártyák;

vasi [japán merített papír]; vászon könyvkötéshez; védőborítók könyvekhez; világító papír; virágcserépburkolók

papírból; viszkózlapok, lemezek csomagolásra; visszahúzódó zsinórok névtábla-tartókhoz [irodai felszerelések];

vízfestmények, akvarellek; töltőtoll; törlésre szolgáló termékek; tusok; tuskihúzók; tűzőgépek [irodai cikkek];

t-vonalzók, fejes vonalzók rajzoláshoz; ujjas előkék, papírból; ujjnedvesítő [irodaszerek]; ujjvédők irodai

használatra; újrahasznosított cellulózlapok csomagoláshoz; tinta- és tolltartó állványok; tinták; tintarudak;

toalettkendők papírból; tollak [irodai cikkek]; toll- és ceruzatartók; töltőceruzák [rotringok]; töltőanyagok

papírból vagy kartonból; többmásolatos papírok [írószer]; tolltörlők; tollhegyek; tollszártartók; tolltartó dobozok;

tolltartó kapcsok, csipeszek; szénceruzák; színes olajnyomatok; színező könyvek; szivargyűrűk; szobrocskák,

figurák papírmaséból; tervrajzok; tanítási és oktatási anyagok [kivéve készülékek, berendezések]; szűrőpapír;

szteatit [szabókréta]; szövettani metszetek [oktatási eszközök]; szórólapok; szövegkiemelő tollak; scrapbook

[családi albumok]; sminkeltávolító papírkendők; söröskorsó alátétek; szabásminták; számítási, számtani

táblázatok; szabókréta; számok [nyomdai karakterek]; számozókészülékek; szedőhajók [nyomdászat];

szedőregálok [nyomdai felszerelések]; szedővasak, szedő-sorjázók; szemeteszsákok papírból vagy műanyagból;

névkitűzők [irodai kellékek]; névtábla-tartók [irodai felszerelések]; noteszok; nyomatok [metszetek]; nyomdai

alátétek, nem textilből; nyomdai betűk; nyomtatott kották; nyomtatott publikációk; nyomtatott órarendek,

menetrendek; palatáblák [íráshoz]; palavesszők; nyomtatványok; nyúlékony műanyagfóliák rakodólapra

rakáshoz; orsók írógépszalagokhoz; öntapadós címkék, matricák [papíripari]; öntapadós textil [írószer és

papíráru]; öntapadós textil szalag [papíráruk]; pauszmásolatok; pecsétbélyegek; pauszpapír, szabásminta papír;

rajzok; rajztáblák; rajzszegek; rézkarcok, gravűrök; rizspapír; rotringhegyek, ceruzahegyek; sablonok ételek és

italok díszítéséhez; sablonok [papíráruk]; sablonok, stencilek; sablonok törléshez; sablontartók; pecsételő

anyagok papíripari használatra; pecsétviasz; pénztárolók; pergamenpapír; plakátok, falragaszok papírból vagy

kartonból; polimer modellezőagyag; poszterek; postabélyegek; poháralátétek papírból; portrék, arcképek;

ragasztók irodai és otthoni célokra; ragasztószalagok irodai vagy háztartási célokra; prospektusok; radírgumik;

ragasztószalag-adagolók [irodai cikkek]; rajzeszközök; rajzkészletek; paletták festőknek; pantográfok

[rajzeszközök]; papírmasnik; papírmasé; papír kávéfilterek; papír-írószer áruk; papír alátétek; papír asztalterítők;

papírból készült fedők fogászati tálcákhoz; papírból készült poggyászellenőrző szelvények; papírból készült

szűrőanyagok; papírdobozkák, edénykék tejszínek, krémek tárolására; papír feliratok, zászlók; papír

felvevőgépekhez; papírnehezékek; papírok elektrokardiográfokhoz; papírok fiókok kibélelésére, illatosítva vagy

anélkül; papír rádiótáviratokhoz; papírszalagok; papírszalvéták; papírtörlők tisztítási célokra; papírszalagok vagy

lyukkártyák számítógépprogramok rögzítéséhez; papírzsebkendők, papírtörlők; pasztellek [kréták]; papírvágók

[irodai cikkek]; papír- vagy kartondobozok; papír- vagy műanyaglapok nedvesség ellenőrzésére élelmiszerek

csomagolásánál; papírzacskók; papírzacskók gyógyászati eszközök sterilizálásához történő használatra; papírvágó

 kések [irodai cikkek]; papírtörölközők; papír; buborékfólia (műanyag -) csomagoláshoz.

 25    Alsóruházat, fehérneműk; alsószoknyák; alvómaszkok; ascot nyakkendők; atlétatrikók; baba nadrágok

[ruházat]; ballonkabátok [ruházat]; bandana kendők; beépített LED-eket tartalmazó ruházat; boák [nyakbavalók];

bokacsizmák; bokszer alsónadrágok, bokszeralsók; bugyik; bundák, szőrmék [ruházat]; cilinderek, kürtőkalapok;

cipőfelsőrészek; cipőorrok; cipősarkak; cipősarokvédők; csecsemőkelengyék, babakelengyék; csípőszorítók;

csősálak; csuklyák, kapucnik [ruházat]; csúszásgátlók lábbelikhez; díszzsebkendők [ruházat]; dzsekik;

egyenruhák; esőruhák; facipők; fátylak [ruházat]; fejre való sálak, fejkendők; fejszalagok [ruházat]; felsőruházat;

fém cipőkellékek; fityulák; fodrász beterítőkendők; futballcipők; fülvédők [ruházat]; fürdőköpenyek,

fürdőköntösök; fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdőruhák, úszódresszek; fürdőszandálok,

fürdőcipők; fűzős bakancsok, csizmák; gallérok [ruházat]; hálóköntösök, pongyolák; harisnyaáruk, kötöttáruk;

harisnyák; harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók; harisnyanadrágok; hímzett ruhadarabok; hónaljvédők;

horgászmellények; hosszúnadrágok; ingek; izzadságfelszívó alsóruházat; izzadságfelszívó harisnyák;
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izzadságfelszívó zoknik; jelmezek; jodhpur nadrágok, lovaglónadrágok; kamáslik [lábszárvédők]; judo

egyenruhák; kabátok, dzsekik; kalapáruk; kalap vázak; karate egyenruhák; karcsúsító anyagokat tartalmazó

ruházat; kemény ingmellek, plasztronok; kerékpáros ruházat; kész bélések [ruházat részei]; készruhák; kesztyűk;

kétujjas kesztyűk; kézelők [ruházat]; kezeslábasok [felsőruházat]; kimonók; kombinék [alsónemű]; kötények

[ruházat]; kötényruhák; kötöttáruk [ruházat]; lábbelik; lábszármelegítők; latex ruházat; legging nadrágok,

cicanadrágok; levehető gallérok; libériák, inasruhák; magas szárú lábbelik; mantilla fátyol; mellények; melltartók;

míderek; miseingek; miseruhák, kazulák; mitrák, püspöksüvegek; muffok [ruházat]; műbőr ruházat;

nadrágleszorítók, pantallók; nem elektromosan fűtött lábzsákok; nyakkendők; orárion [egyházi ruházat];

overallok, munkaruhák; öltönyök; öntapadós melltartók; övek [ruházat]; pénztartó övek [ruházat]; papírkalapok

[ruházat]; papírruházat; papucsok; parkák; partedlik, előkék, nem papírból; pelerinek; pizsamák; pólók; poncsók;

prémsálak [szőrmék]; pruszlikok, míderek, fűzős mellények; pufi dzsekik [ruházat]; pulóverek; pulóverek, kötött

pulóverek; rámák lábbelikhez; rash guard felső ruházat; rövid ujjú ingek; ruházat gépkocsivezetőknek; ruházati

cikkek; ruhazsebek; sálak; sapka ellenzők; sapkák; sapkák, kerek papi sapkák; sárcipők, gumicsizmák;

sarokerősítés harisnyákhoz; selyemövek, vállszalagok; síbakancsok, sícipők; síkesztyűk; sildek, napellenzők

[fejfedők]; skortok [sportszoknyák]; spárgatalpú cipők vagy szandálok; sportcipők; stoplik futballcipőkhöz;

talpak lábbelikhez; talárok; szövetkabátok, felöltők; szőrmebéléses kabátok; szoknyák; szarongok; szárik;

szandálok; svájcisapkák, barettek; strandruházat; strandcipők; teddyk [alsónemű]; tógák; tornacipők; torna- és

balettruhák; tornaruházat; trikó [alsónemű], kombiné; trikók; turbánok; ujjas előkék, nem papírból; úszósapkák;

valenki [orosz filccsizma]; vállbetétek western stílusú ingekhez; vállkendők, nagykendők; wetsuit ruhák

 vízisíeléshez; zoknik; zoknitartók; zuhanyzó sapkák.

 28    Videojátékok; agyaggalambdobó gépek; agyaggalambok [céltárgyak]; álcaponyvák, álcahálók

[sportcikkek]; állatcsalogató eszközök vadászathoz; álló edzőkerékpárok, szobabiciklik; árbócok

szörfdeszkákhoz; asztali társasjátékok; atléták által használt gyanták; babaágyak; babaházak; baba

játszószőnyegek; baseball kesztyűk; baseball kesztyűk ütőjátékosoknak [játékfelszerelések]; babaruhák; babák;

békatalpak, búváruszonyok; békatalpak úszáshoz; berendezések játékokhoz; biliárdgolyók; biliárdasztalok;

biliárdasztal mandinerek; bingó kártyák; bobok, bobszánkók; bodyboard deszkák; bokszzsákok [boxzsákok];

bowling berendezések és gépezetek; bumerángok; bűvészkellékek; céltáblák; cumisüvegek játékbabáknak;

csalétkek vadászathoz vagy halászathoz; csocsóasztalok; csörgők [játékszerek]; csúszdák [játékszerek];

dákóhegyek biliárdhoz; dámajátékok; dámatáblák; darts; diszkoszok sportcélokra; dobókockák; dominójátékok;

drónok [játékszerek]; elektronikus céltáblák; építőjátékok; építőkockák [játékok]; eredményjelző karambolok

biliárdhoz; érmebedobásos játékautomaták; érmével működő biliárdasztalok; felfújható játékok úszómedencékbe;

felfújható tárgyak úszómedencében való használatra; férfi szuszpenzorok, altestvédők [sportcikkek]; fitnesz

gépek; fókabőrök [sílécek borítására]; frizbik; giroszkópok és repülésstabilizálók repülőgépmodellekhez;

golfkesztyűk; golftáska-címkék; golftáskák kerékkel vagy anélkül; golfütők; gördeszkák; görgők álló,

mozdulatlan edzőkerékpárokhoz, szobabiciklikhez; görkorcsolyák; görsí, síroller; gumi belsők labdákhoz;

gyepjavító szerszámok [golffelszerelések]; gyertyatartók karácsonyfákhoz; gyűjthető kártyák [kártyajátékok];

halaskosarak [horgászfelszerelés]; halhorgok; harangok karácsonyfákra; horgászzsinórok, horgászdamilok;

horgászorsók; horgászfelszerelések; horgászbotok; hordozható játékok képernyőihez kialakított védőfóliák;

hordozható játékok folyadékkristályos képernyővel, kijelzővel; hordozható egységek videojátékok játszásához;

hokiütők; hógömbök; hintalovak; hinták; hevederek vitorlás szörfdeszkákhoz; hegymászó hevederek; hótalpak;

húrok, bélhúrok ütőkhöz; íjak íjászathoz; íjászfelszerelések; illatos csalik, csalétkek vadászathoz vagy

horgászathoz; játékállatok; játékautók; játékfegyverek; játékfigurák; játékgitt; játék gyurma; játékházak;

játékkártyák; játékkonzolok; játék kozmetikumok [nem használható]; játéklabdák, játszólabdák; játékmacik,

játékmackók; játékmodellek; játékok; játékok kisállatoknak; játékrobotok; játék sárkányok; játéksátrak;

játékszerek; játéktermi video játékgépek; jógahinták; joystickek, botkormányok videojátékokhoz;

kaleidoszkópok; kaparós sorsjegyek lottó játékokhoz, szerencsejátékokhoz; kapásérzékelők [horgászfelszerelés];

kapásjelzők [horgászfelszerelés]; karácsonyfadíszek, a világítási cikkek és édességek kivételével; karácsonyfák

műanyagból; karácsonyfa talpak; karácsonyi pukkanó bonbonok; karikadobálós játékok; karikajátékok; kesztyűk
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[játékok tartozékai]; kézi golfkocsik; kifejezetten játéklabdákhoz használandó pumpák; kifejezetten

sífelszerelésekhez kialakított táskák; kifejezetten szörfdeszkákhoz kialakított táskák; kirakós játékok [puzzle];

kiságyforgók [játékok]; kitömött játékok; konfetti; korcsolyák; könyökvédők [sportcikkek]; kréták

biliárddákókhoz; krikett táskák; labdaadogató gépek; labdák játékokhoz; lágyékvédők sportoláshoz; leash-ek

szörfdeszkákhoz [pórázok]; lebegő eszközök úszáshoz; léggömbök partikhoz; légpisztolyok [játékok];

lepkehálók; madzsong [kínai dominójáték]; marionettek, bábuk; mászógépek [hegymászó felszerelés];

matrjoska-babák [orosz fajáték, egymásba rakott, egyre kisebb, kettészedhető babák]; mellkas expanderek

[edzőeszközök]; méretarányos járműmodellek; méretarányos modell készletek [játékok]; merítőhálók

horgászáshoz; mesterséges csalik horgászathoz; műhó karácsonyfákhoz; nyerőgépek szerencsejátékokhoz; orsók

sárkányokhoz; ostábla; ökölvívó kesztyűk, bokszkesztyűk [boxkesztyűk]; pacsinko [pachinko]; paddleboardok;

paintball fegyverek [sporteszközök]; paintball [lövedékek paintball fegyverekhez] sportcikkek; parittyák, csúzlik

[sportcikkek]; parti kalapok papírból; parti kellékek; parti konfettiágyúk; patkó játékok; patronok durranós

pisztolyokhoz [játékok]; pénzbedobós játékgépek; piňaták [édességgel, játékokkal töltött parti kellékek];

ping-pong [asztalitenisz] asztalok; plüss játékok azokra erősített szundikendővel; poharak kockajátékhoz;

pörgettyűk, búgócsigák [játékok]; rajtgépek sporthoz; ritmikus sportgimnasztika szalagok; robbanókupakok

[játékok]; rollerek; rudak rúdugráshoz; rulett kerekek; sakkjátékok; sakktáblák; sárkányrepülők; síbotok; síbotok

görsíhez; siklóernyők; síkötések; sílécek; sílécek élei; sípcsontvédők [sportcikkek]; sítalp borítások; skiboardok,

hódeszkák; snooker [sznúker] dákók; soros görkorcsolyák; sporthálók; stresszoldó kézi játékok; súlyemelő övek

[sportcikkek]; súlyzók; surfski kajakok; szánkók; szánkók [sportcikkek]; szappanbuborék fújók [játékszerek];

szeleptűk játéklabdák felfújására szolgáló pumpákhoz; szigonypuskák [sportcikkek]; színházi álarcok, maszkok;

szörfdeszkák; társasjátékok; távvezérlésű játékjárművek; tekebábuk; telekommunikációs funkciókkal rendelkező

hordozható játékok és játékszerek; teniszhálók; teniszlabda dobó eszközök; térdvédők [sportcikkek]; testedző

berendezések; testedző övek a derék karcsúsítására; tollaslabdák; tornabotok; tornaeszközök; trambulinok;

triciklik gyermekek számára [játékok]; ugródeszkák [sportszerek]; úszódeszkák [kickboardok]; úszóhártyás

kesztyűk úszáshoz; úszók horgászathoz/halászathoz; úszómedencék [játékcikkek]; úszómellények, úszódzsekik;

úszóövek; ütők játékokhoz; üveggolyók; védőpárnázatok, védőtömések [sportruházat részei];

vezérlőberendezések játékokhoz; vezérlők játékkonzolokhoz; vidámparki hinták, berendezések; vívófegyverek;

 vívókesztyűk; vívómaszkok, vívóálarcok; zsetonok szerencsejátékokhoz.

 30    Agávé szirup [természetes édesítőszer]; almaszósz [ízesítők/fűszerek]; ánizsmag; árpa őrlemény; babliszt;

baozi [töltött gőzölt tészta]; bibimbap [zöldségfélékkel és marhahússal kevert rizs]; borkő [monokálium-tartarát]

kulináris célokra; bors; bors [ételízesítő]; briós; bulgur; burgonyaliszt; burritók; búzacsíra emberi fogyasztásra;

búzadara; búzaliszt; chips [gabonakészítmény]; chow-chow [zöldséges ízesítő]; chutney [fűszeres ízesítő]; cikória

[pótkávé]; croissant-ok; cukor; cukorból készült tortadíszek; cukormáz süteményekhez; curry [fűszer];

csillagánizs; csokis párnák [péksütemények]; csokoládé; csokoládé alapú szendvicskrémek; csokoládé-bevonatú

diófélék; csokoládéból készült tortadíszek; csokoládés italok tejjel; csokoládés italporok; csokoládés mousse-ok

[habok]; dara emberi fogyasztásra; darált fokhagyma [fűszer]; desszert mousse-ok [cukrászárú]; diófélékből

készült lisztek; dióféléket tartalmazó kenhető csokoládék; zsemlemorzsa; zsemlék; zellersó; zabdara; zab alapú

ételek; vörösáfonya-szósz [ízesítők/fűszerek]; vanillin [vaníliapótló]; vanília [ízesítőszer]; vajas kekszek

[petit-beurre]; udon [japán metélt]; tükörmáz [tükörglazúr]; tortilla; tésztaöntetek; tésztában sült pástétom;

természetes édesítőszerek; tengervíz főzéshez; tengeri algába csavart, előkészített rizs; tejszínhabot keményítő

termékek; teák [nem gyógyászati használatra]; teahelyettesítőként használt virágok vagy levelek; tea alapú italok

tejjel; tea alapú italok; tea; tavaszi tekercs; tápiókaliszt; tápióka; tamarind [ízesítő]; taco; tabulé [arab saláta];

szusi; szörbetek [fagylaltok]; szószok [ízesítőszerek, fűszeres mártások]; szójabab krém [ételízesítő]; szójaliszt;

szójaszósz; szirupok és melasz; szezámmagok [fűszerek]; szerecsendió; szendvicsek; szegfűszeg [fűszer];

szegfűbors; szágó; sütőszóda [szódabikarbóna sütési célokra]; sütőpor; süteménytészta; süteményporok;

süteményekhez való tészta; sűrítőszerek főzéshez; spagetti; sörecet; sós palacsintakeverékek; sós palacsinták;

sonkamáz; só élelmiszerek tartósítására; soba tészta [japán hajdinametélt, nyers]; snack ételek (gabona alapú -);

salátaöntetek; sajtburgerek [szendvicsek]; sáfrány [ételízesítő]; rizssütemény; rizs rágcsálnivalók; rizs alapú

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 12. szám, 2022.06.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1509



rágcsálnivalók; rizspép étkezési célokra; rizspuding; pudingok; quiche [tésztában sült sós sodó]; rágógumi; ramen

[japán tésztaalapú étel]; ravioli; rizs; propolisz; profiterol; pralinék; pótkávé; pizza; piccalilli (zöldséges, fűszeres

szósz); petits fours [sütemény]; pesto [szósz]; pelmenyi [orosz, hússal töltött gombóc]; pattogatott kukorica;

pasztillák, szögletes cukorkák [édességek]; paradicsomszósz; panírkeverékek; pálmacukor; palacsinták; onigiri

[rizsgolyók]; nyers tészták; nugát; növényi készítmények pótkávéként való használatra; narancsvirágvíz ízesítési

célokra; müzli; mustárliszt; mustár; moszat tea; metélt tészta, nudli, galuska; méz; metélttészta-alapú készételek;

mentolos cukorkák; menta cukrászati használatra; méhpempő; marinádok [fűszeres pácok]; marcipán massza;

marcipán; mandulás édességek; maláta emberi fogyasztásra; malátacukor, maltóz; makaróni; majonéz; magas

protein tartalmú gabonaszeletek; macaron [mandulás cukrászsütemény]; lisztből készült tészták; lisztalapú

gombócok; liszt; lepények; lenmag étkezési célokra [ízesítés]; leheletfrissítő mentabonbonok; leheletfrissítő

rágógumi; laksa; kuszkusz [búzadara]; kurkuma; kukorica, sült; kukoricapehely; kukoricaliszt; kukorica, darált;

kukoricadara; kruton (pirított zsemlekocka); krumplialapú lepénykenyerek; kristályosított kandiscukor;

kötőanyagok kolbászhoz; kötőanyagok fagylaltokhoz, jégkrémekhez; kovász; konyhasó; kókuszos macaronok;

kimcshi-palacsinta (erjesztett zöldséges palacsinta); kétszersültek; ketchup [szósz]; kerti gyógynövények,

tartósított [ízesítőszerek]; kenyér kovász nélkül, macesz; kenyér; kekszek, rágcsálnivalók; kávé tejjel; kávé,

pörköletlen; kávé alapú italok; kávéaromák; kávékapszulák; kávé; karamellkrém [karamellizált tejkrém];

karamellák [cukorkák]; kapribogyók; kandiscukor; kamilla-alapú italok; kakaóitalok tejjel; kakaóalapú italok;

kakaó; jiaozi (töltött tésztagombócok); jég, természetes vagy mesterséges; jégkrém nyalókák, fagylalt nyalókák,

pálcikás jégkrémek; jégkockák; jégkása édes vörösbabbal; jeges tea; ízesítőszerek süteményekhez [kivéve

illóolajok]; ízesítők italokhoz [kivéve illóolajok]; húspuhító szerek, háztartási használatra; durva árpaliszt; ecet;

édesgyökér [cukrászáru]; édesgyökér [édesség]; édességek karácsonyfák díszítéséhez; égetett krém; ehető papír;

ehető rizspapír; élelmiszer-ízesítők, az illóolajok kivételével; élesztő; élesztők, erjesztőanyagok tésztákhoz;

esszenciák élelmiszerekhez, kivéve az étereszenciákat és az esszenciaolajokat; ételízesítő [fűszer]; ételkeményítő;

étkezési papírostyák; fagyasztott joghurtok [fagylaltok, jégkrémek]; fagyasztva szárított ételek, fő összetevőként

rizzsel; fagyasztva szárított ételek, fő összetevőként tésztával; fagylaltok és jégkrémek; fagylaltporok; fahéj

[fűszer]; feldolgozott hajdina; feldolgozott magok fűszerezési használatra; feldolgozott quinoa; fondant, tortamáz;

földimogyorós édességek; fűszerek; fűszerek, ízesítők; fűszeres készítmények ételekhez; fűszernövények;

gabonakészítmények; gabonaszeletek; glutén adalékok kulináris célokra; gluténmentes kenyér; glutén [sikér]

étkezési használatra; glükóz étkezési használatra; gofri; gyorsrizs; gyömbér [fűszer]; gyömbérkenyér,

mézeskalács; gyömbérpaszta [ízesítőszer]; gyümölcsös édességek; gyümölcsös sütemények/torták; gyümölcsös

zselés cukor [édességek]; gyümölcsszószok; hajdinaliszt [élelmiszerekhez]; halva [édességféle]; hántolt árpa;

 harissa [ízesítő]; hot dogok [szendvicsek]; húslé, mártás, szaft; húsos piték.

 32    Alkoholmentes almabor; alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes

gyümölcskivonatok; alkoholmentes italok; alkoholmentes koktélok; alkoholmentes teaízű italok; aloe vera italok,

alkoholmentes; árpabor [sör]; energiaitalok; citromos sör [shandy]; asztali vizek; ásványvíz [italok]; zöldséglevek

[italok]; üdítőitalok; vizek [italok]; tejsavó alapú italok; termékek szénsavas vizek előállításához; pasztillák

szénsavas italokhoz; paradicsomlevek [italok]; porok szénsavas italokhoz; proteinnel dúsított sportitalok; mustok;

szárított gyümölcsökből készült alkoholmentes italok; szasszaparilla [alkoholmentes ital]; szénsavas víz;

szódavíz; szódavizek; szójaalapú italok, nem tejpótlók; rizsalapú italok, melyek nem tejpótlók; smoothie-k

[gyümölcs- vagy zöldségitalok]; söralapú koktélok; sörcefre; sörbetek [italok]; szörpök italokhoz; szörpök

limonádékhoz; sörök; izotóniás italok; kávé ízesítésű üdítőitalok; gyömbéres üdítőital; gyümölcslevek;

gyümölcsnektárok, alkoholmentes; készítmények italokhoz; lítiumos vizek; kvasz [alkoholmentes ital];

limonádék; kivonatok alkoholmentes italok készítéséhez, illóolajok formájában; malátacefre; malátasör; méz

 alapú alkoholmentes italok; komlókivonatok sör előállításához; szőlőmust.

 33    Szeszes italok; szaké; vodka; whisky; kevert alkoholos italok, nem söralapú; koktélok; körtebor; likőrök;

lőre, csiger; mentalikőr; mézsör; rizspálinka; rum; alkoholos kivonatok; almabor; ánizslikőr, anisette; alkoholos

esszenciák; alkoholos gyümölcskivonatok; alkoholos italok (sörök kivételével); aperitifek; arak [rizspálinka];

brandy, borpárlat; cukornádalapú alkoholos italok; curacao; cseresznyepálinka; digesztívek [likőrök és szeszes
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italok]; gabonaalapú desztillált alkoholos italok; égetett szeszesitalok; gyomorkeserű [bitter] italok;

 gyümölcstartalmú alkoholos italok; gin; borok.

 35    Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok

frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; adminisztrációs szolgáltatások gyógyászati beutalókkal

kapcsolatban; adminisztratív támogatás pályázati felhívások megválaszolásához; adóbevallás-benyújtási

szolgáltatások; adóbevallások elkészítése; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; állásközvetítő irodák;

árösszehasonlító szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi

célokból; áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciója

sportesemények szponzorálásával; árusító automaták kölcsönzése; árusító standok bérbeadása; árverési

szolgáltatások; átmeneti üzletmenedzsment; bérszámfejtés; beszerzői szolgáltatások [áruk, illetve szolgáltatások

beszerzése más cégeknek]; célzott marketing; divatbemutatók szervezése promóciós célokból; értékesítési

promóciós szolgáltatások; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra;

felhasználói vélemények szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; fénymásolási szolgáltatások;

fénymásológépek kölcsönzése; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; gazdasági előrejelzések; gazdasági

versennyel kapcsolatos információszerzési szolgáltatások; gépírási szolgáltatások; gyógyszerészeti,

állatgyógyászati és egészségügyi készítményekhez és gyógyászati eszközökhöz kapcsolódó nagykereskedelmi

szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint gyógyászati eszközök kis-

és nagykereskedelme; gyorsírási szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése;

hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; időpont-emlékeztető szolgáltatások

[iroda funkciók]; időpont-ütemezési szolgáltatások [iroda funkciók]; import-export ügynökségek; információk

számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; irodagépek

és irodafelszerelés kölcsönzése; irodai berendezések kölcsönzése közösségi munkahelyeken; írott kommunikáció

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

tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi

közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi lobbizási szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és

megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi vásárok

rendezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; kirakatrendezés; kiskereskedelmi szolgáltatások

művészeti galériák által kínált műtárgyakhoz; kiszervezett vállalatirányítás; kommunikáció átírása [irodai

funkciók]; konzultáció személyzeti kérdésekben; költöztető szolgálat vállalkozások számára; költségelemzés;

közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati szolgáltatások;

közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell közvetítés reklám- vagy

kereskedelmi célból; marketing szoftverkiadás keretében; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati

szolgáltatások; munkaerő-toborzás; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; online hirdetői

tevékenység számítógépes hálózaton; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető csengőhangokhoz; online

kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető digitális zenékhez; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és

előre rögzített zenékhez és filmekhez; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére;

outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; Pay Per Click (PPC) hirdetés; péktermékekkel kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; pénzügyi auditálás; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci

tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése;

reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás;

reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára

vonatkozó tanácsadás; reklámkoncepciók kidolgozása; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása;

reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; repülőgéppel gyakran

közlekedők számára szóló programok igazgatása; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok

irányításában és működtetésében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák

összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés; szakmai önéletrajz írása mások számára; szállodai üzletvezetés;

számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; számlakivonatok összeállítása; számlázás; személyzet kiválasztása

pszichológiai eljárásokkal; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó
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előfizetések ügyintézése; telefonközpontok üzemeltetése mások megbízásából; telefonos üzenetközvetítés

[telefonon el nem érhető ügyfeleknek]; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási

műsorok készítése; termékminták, áruminták terjesztése; titkársági szolgáltatások; tördelési szolgáltatások

hirdetési célokból; újság előfizetések ügyintézésével kapcsolatos szolgáltatások; ügyfélprofil meghatározása

kereskedelmi vagy marketing célokra; üzleti értékelések; üzleti hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzleti

információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti

könyvvizsgálat; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók

összehozásával kapcsolatosan; üzleti menedzsment előadóművészek részére; üzleti projektmenedzsment

szolgáltatások építőipari projektekhez; üzleti szerződések tárgyalása másik fél megbízásából; üzleti tájékoztatás,

információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel

kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel sportolók

számára; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; vállalati kommunikációs szolgáltatások; vásárlási

megrendelések ügyintézése; visszatérítési programok üzleti irányítása harmadik felek számára; webindexelés

 kereskedelmi vagy reklám célokra.

 41    Zeneszerzés; zenekarok szolgáltatásai; zenei produkciók; vallásoktatás; varieté-előadások bemutatása;

versenyek szervezése és lebonyolítása [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; színpadi díszletek

kölcsönzése; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve

reklámszövegek]; táboroztatás; televíziós szórakoztatás; teniszpályák kölcsönzése; testnevelés; tolmács

szolgáltatások; tornatanítás; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra; tréningszimulátorok bérbeadása; sado

oktatás [japán teázási szertartással kapcsolatos oktatás]; sajátos igényekkel foglalkozó asszisztensek által nyújtott

oktatási szolgáltatások; show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai];

sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével; sportlétesítmények üzemeltetése; sportpályák bérbeadása;

sportversenyek rendezése; stadionok bérbeadása; stúdiószolgáltatások; szabadidős létesítmények üzemeltetése;

szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szakmai átképzés; számítógépes hálózatról online

biztosított játékszolgáltatások; szerencsejátékok; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szimulátorokkal

nyújtott képzési szolgáltatások; színházi produkciók; szinkronizálás; személyes oktatófórumok rendezése és

levezetése; személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; szemináriumok szervezése és lebonyolítása;

szépségversenyek szervezése; mentorálás; mikrofilmezés; modellt ülés művészek számára; múzeumi

szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; mozgókönyvtári szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése; művészeti

alkotások bérbeadása; művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások; nem

letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem letölthető televízióműsorok biztosítása

digitális videotár szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek publikálása; nyereményjátékok működtetése;

oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; óvodák; pályaválasztási tanácsadás; partik tervezése

[szórakoztatás]; rádió- és televíziókölcsönzés; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri

szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; oktatóvizsga drónok vezetésére képesítést szerezni kívánó felhasználók

számára; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása;

gyakorlati képzés [szemléltetés]; hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki szolgáltatások rendezvényekhez;

hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra; idegenvezetős túrák

levezetése; időmérés sporteseményeken; kalligráfiai [szépírási] szolgáltatások; jelbeszéd fordítása; jegyirodai

szolgáltatások [szórakoztatás]; játéktermi szolgáltatások nyújtása; játékkölcsönzés; iskolák által nyújtott oktatási

szolgáltatások; játékfelszerelések kölcsönzése; játékkaszinók [szerencsejátékok]; 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; aikido oktatás; akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés];
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állatidomítás, kiképzés; állatkertek szolgáltatásai; arcfestés; audioberendezések kölcsönzése; bálok szervezése;

beltéri akváriumok kölcsönzése; bentlakásos iskolák; cirkuszok; coaching [tréning]; cosplay szórakoztató

rendezvények szervezése; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; diszkók

szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; dzsúdó [judo] oktatás; egészségklub

szolgáltatások [egészség és fitnesz]; éjszakai klubokban nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; elektronikus

kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok online publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő

előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; felhasználói értékelések

szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása szórakoztató

vagy kulturális célokra; fényképészet; filmek feliratozása; filmfelvevő berendezések kölcsönzése;

filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók;

filmszínházi előadások, filmbemutatók; fitnesz órák vezetése; fizikai erőnléti felmérési szolgáltatások edzési

célokra; fordítás és tolmácsolás; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok készítése;

 golflétesítmények üzemeltetése.

 ( 111 )  237.993

 ( 151 )  2022.06.14.

 ( 210 )  M 21 03663

 ( 220 )  2021.10.25.

 ( 732 )  SIP Food Nonprofit Kft., Fülöp (HU)

 ( 541 )  ExoStick

 ( 511 )   31    Táplálék házi kedvenceknek; rágcsálnivaló táplálék házi kedvenceknek; kutya jutalomfalatok.

 ( 111 )  237.994

 ( 151 )  2022.06.14.

 ( 210 )  M 21 03637

 ( 220 )  2021.10.22.

 ( 732 )  DVSC FUTBALL Szervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Léka Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Abszorbens papír vagy műanyag, élelmiszerek csomagolásához; acél tollak; agyag modellezéshez;

almanachok; arany töltőtoll hegyek; asztali futók papírból; asztali iratrendező tálcák; asztali könyöklők;

asztalneműk papírból; atlaszok; átlátszó vetítőfóliák [papíráruk]; autotípiák, fénykép metszetek; bankjegyek;

bankkártya leolvasók, nem elektromos; bélyegzőpárnák, festékpárnák; bélyegző [pecsét] tartó dobozok;

bélyegzőtartók; bérmentesítő gépek [irodagépek]; betűk acélból; biológiai metszetek mikroszkópos

vizsgálatokhoz [oktatási anyagok]; blokkok [papíráruk]; blotter papírok; bónok, utalványok; borítékok

[papíráruk]; cégtáblák papírból vagy kartonból; celluloid lapok rajzfilmkészítéshez; ceruzahegyező gépek;

ceruzahegyezők [elektromos vagy nem elektromos]; ceruzák; ceruzatartók; címbélyegzők, címbélyegek; címkék

kartotéklapokhoz; címkék papírból vagy kartonból; címkéző készülékek; címkéző készülékek, kézi; címtáblák

címezőgépekhez; címzőgépek; csatok névjegykártya-tartókhoz [irodai felszerelések]; csekk-könyv borítók;

csipeszes felírótáblák; csomagolóanyag keményítőből; csomagolóanyagok palackokhoz papírból vagy kartonból;

csomagolóanyagok papírból vagy kartonból [párnázó-, töltőanyagok]; csomagolópapír; csomagolások, borítások

palackokhoz papírból vagy kartonból; daloskönyvek; dekoratív csillám irodai célokra; derékszögű vonalzók

rajzoláshoz; diagramok; dossziék [papíráruk]; ecsetek; egészségügyi papír, WC-papír; elektrotípiák,

galvanotípiák; előkék papírból; elválasztó lapok, regiszterek iratrendezőkhöz; építészeti makettek; érmetálcák;

értesítő kártyák; érvénytelenítő bélyegzők; ezüstpapír; fapép karton [papíráru]; fatartalmú papír; fedelek, kötések,

borítók [papíráruk]; fényképtartók; fényképek [nyomtatott]; fényképek beragasztására szolgáló készülékek;

fénymásolópapír, nyomtatópapír; festékkészletek [iskolai használatra]; festékkeverő csészék művészek részére;
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festéklapok iratmásoló gépekhez; festéklapok másológépekhez; festéktálcák; festmények [képek], keretezve vagy

anélkül; festőállványok; festővásznak; folyóiratok; gémkapocs; füzetek, könyvek íráshoz vagy rajzoláshoz;

földrajzi térképek; földgömbök; formanyomtatványok, űrlapok; formák modellező agyagokhoz [művészeti

anyagok]; ívek [papíráruk]; iskolaszerek [papíráruk]; írótábla törlők; írószertartók [készletek]; írószerek; írólap,

írópapír; írókréta; írókészletek [papíráruk]; írógépszalagok, festékszalagok; íróecsetek; íróeszközök;

írófelszerelések; írógép billentyűk; írógépek, elektromos és nem elektromos; írógéphengerek; irodai

lyukasztógépek; irodai nedvesítők; irodaszer szekrények [irodai berendezések]; irodagépek borítékok lezárására;

irattartók [papíráru]; irodai bélyegzőgépek; irodai gumiszalagok; irodai kaparókések; irodai kapcsok; irodai

kapcsok, iratkapcsok; irodai kellékek; golyóstollak; görbevonalzók; grafikai reprodukciók; gyűjthető kártyák,

nem játékokhoz; gyűrűs irattartók, iratrendezők; halenyv papíripari vagy háztartási használatra; hasáb alakú

vonalzók, térzők, űrtöltők; hektográfok, sokszorosító készülékek; hengerek szobafestőknek; hímzőminták;

hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; hírlevelek; hordozható nyomdakészletek [irodai cikkek]; indigópapír;

írásminták; iratgyűjtők, dossziék; iratmegsemmisítők irodai használatra; javítófolyadékok [irodai cikkek];

javítószalagok [irodai cikkek]; kromolitográfiák; krétatartók; kréta spray; kötőszalagok [könyvkötészet]; körzők;

könyvtámaszok; könyvlaprögzítők; könyvkötő szövetek; könyvkötő fonalak; képregények; kézikönyvek

[útmutatók]; kéztámasztók festőknek; klisék, nyomódúcok; könyvecskék, brosúrák; könyvek; könyvjelzők;

könyvkötészeti cikkek; könyvkötő berendezések és gépek [irodai eszközök]; javítótinták

[fénynyomatkészítéshez]; jegyek; jelölő kréta; jelölőtűk rajzoláshoz, rajztűk; kalapdobozok kartonból; kaparós

matricák; karcolótűk; karkötők íróeszközök rögzítésére; karton; kartoncsövek, papírlemez csövek; kartotékok,

kartoték kártyák; kártyák; katalógusok; keményítő enyv irodai vagy háztartási célokra; képek; képeslapok,

levelezőlapok; metszetek; naptárak; naplófőkönyvek, főkönyvek; műanyagfóliák csomagolásra; műanyagok

modellezéshez; műanyag tasakok kisállatok ürülékének kidobásához; modellező anyagok; modellező paszta;

modellező viasz, nem fogászati célokra; mimeográf készülékek és gépek; mutatópálcák, nem elektromos;

litografált műtárgyak; litográfiai kövek; litográfiai kréta; mappák; laminálók irodai használatra; levélzáró

öntapadós ragasztókorongok; lemezek metszetek készítéséhez; lyukkártyák jacquard szövőszékekhez; magazinok,

revük [időszaki lapok]; márványozófésűk; másológépek, duplikátorok; zsírpapír, viaszpapír; zenélő

üdvözlőlapok; zászlók papírból; zászlófüzér papírból; xuan papír [kínai festményekhez és kalligráfiákhoz];

zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból; zacskók mikrohullámú sütéshez; vizsgálóasztalokon használt

papír; vonalkód szalagok; vonalzók műszaki rajzokhoz; újságok; útlevéltartók; üdvözlőlapok, üdvözlőkártyák;

vasi [japán merített papír]; vászon könyvkötéshez; védőborítók könyvekhez; világító papír; virágcserépburkolók

papírból; viszkózlapok, lemezek csomagolásra; visszahúzódó zsinórok névtábla-tartókhoz [irodai felszerelések];

vízfestmények, akvarellek; töltőtoll; törlésre szolgáló termékek; tusok; tuskihúzók; tűzőgépek [irodai cikkek];

T-vonalzók, fejes vonalzók rajzoláshoz; ujjas előkék, papírból; ujjnedvesítő [irodaszerek]; ujjvédők irodai

használatra; újrahasznosított cellulózlapok csomagoláshoz; tinta- és tolltartó állványok; tinták; tintarudak;

toalettkendők papírból; tollak [irodai cikkek]; toll- és ceruzatartók; töltőceruzák [rotringok]; töltőanyagok

papírból vagy kartonból; többmásolatos papírok [írószer]; tolltörlők; tollhegyek; tollszártartók; tolltartó dobozok;

tolltartó kapcsok, csipeszek; szénceruzák; színes olajnyomatok; színező könyvek; szivargyűrűk; szobrocskák,

figurák papírmaséból; tervrajzok; tanítási és oktatási anyagok [kivéve készülékek, berendezések]; szűrőpapír;

szteatit [szabókréta]; szövettani metszetek [oktatási eszközök]; szórólapok; szövegkiemelő tollak; scrapbook

[családi albumok]; sminkeltávolító papírkendők; söröskorsó alátétek; szabásminták; számítási, számtani

táblázatok; szabókréta; számok [nyomdai karakterek]; számozókészülékek; szedőhajók [nyomdászat];

szedőregálok [nyomdai felszerelések]; szedővasak, szedő-sorjázók; szemeteszsákok papírból vagy műanyagból;

névkitűzők [irodai kellékek]; névtábla-tartók [irodai felszerelések]; noteszok; nyomatok [metszetek]; nyomdai

alátétek, nem textilből; nyomdai betűk; nyomtatott kották; nyomtatott publikációk; nyomtatott órarendek,

menetrendek; palatáblák [íráshoz]; palavesszők; nyomtatványok; nyúlékony műanyagfóliák rakodólapra

rakáshoz; orsók írógépszalagokhoz; öntapadós címkék, matricák [papíripari]; öntapadós textil [írószer és

papíráru]; öntapadós textil szalag [papíráruk]; pauszmásolatok; pecsétbélyegek; pauszpapír, szabásminta papír;

rajzok; rajztáblák; rajzszegek; rézkarcok, gravűrök; rizspapír; rotringhegyek, ceruzahegyek; sablonok ételek és
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italok díszítéséhez; sablonok [papíráruk]; sablonok, stencilek; sablonok törléshez; sablontartók; pecsételő

anyagok papíripari használatra; pecsétviasz; pénztárolók; pergamenpapír; plakátok, falragaszok papírból vagy

kartonból; polimer modellezőagyag; poszterek; postabélyegek; poháralátétek papírból; portrék, arcképek;

ragasztók irodai és otthoni célokra; ragasztószalagok irodai vagy háztartási célokra; prospektusok; radírgumik;

ragasztószalag-adagolók [irodai cikkek]; rajzeszközök; rajzkészletek; paletták festőknek; pantográfok

[rajzeszközök]; papírmasnik; papírmasé; papír kávéfilterek; papír-írószer áruk; papír alátétek; papír asztalterítők;

papírból készült fedők fogászati tálcákhoz; papírból készült poggyászellenőrző szelvények; papírból készült

szűrőanyagok; papírdobozkák, edénykék tejszínek, krémek tárolására; papír feliratok, zászlók; papír

felvevőgépekhez; papírnehezékek; papírok elektrokardiográfokhoz; papírok fiókok kibélelésére, illatosítva vagy

anélkül; papír rádiótáviratokhoz; papírszalagok; papírszalvéták; papírtörlők tisztítási célokra; papírszalagok vagy

lyukkártyák számítógépprogramok rögzítéséhez; papírzsebkendők, papírtörlők; pasztellek [kréták]; papírvágók

[irodai cikkek]; papír- vagy kartondobozok; papír- vagy műanyaglapok nedvesség ellenőrzésére élelmiszerek

csomagolásánál; papírzacskók; papírzacskók gyógyászati eszközök sterilizálásához történő használatra; papírvágó

 kések [irodai cikkek]; papírtörölközők; papír; buborékfólia (műanyag -) csomagoláshoz.

 25    Alsóruházat, fehérneműk; alsószoknyák; alvómaszkok; ascot nyakkendők; atlétatrikók; baba nadrágok

[ruházat]; ballonkabátok [ruházat]; bandana kendők; beépített LED-eket tartalmazó ruházat; boák [nyakbavalók];

bokacsizmák; bokszer alsónadrágok, bokszeralsók; bugyik; bundák, szőrmék [ruházat]; cilinderek, kürtőkalapok;

cipőfelsőrészek; cipőorrok; cipősarkak; cipősarokvédők; csecsemőkelengyék, babakelengyék; csípőszorítók;

csősálak; csuklyák, kapucnik [ruházat]; csúszásgátlók lábbelikhez; díszzsebkendők [ruházat]; dzsekik;

egyenruhák; esőruhák; facipők; fátylak [ruházat]; fejre való sálak, fejkendők; fejszalagok [ruházat]; felsőruházat;

fém cipőkellékek; fityulák; fodrász beterítőkendők; futballcipők; fülvédők [ruházat]; fürdőköpenyek,

fürdőköntösök; fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdőruhák, úszódresszek; fürdőszandálok,

fürdőcipők; fűzős bakancsok, csizmák; gallérok [ruházat]; hálóköntösök, pongyolák; harisnyaáruk, kötöttáruk;

harisnyák; harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók; harisnyanadrágok; hímzett ruhadarabok; hónaljvédők;

horgászmellények; hosszúnadrágok; ingek; izzadságfelszívó alsóruházat; izzadságfelszívó harisnyák;

izzadságfelszívó zoknik; jelmezek; jodhpur nadrágok, lovaglónadrágok; kamáslik [lábszárvédők]; judo

egyenruhák; kabátok, dzsekik; kalapáruk; kalap vázak; karate egyenruhák; karcsúsító anyagokat tartalmazó

ruházat; kemény ingmellek, plasztronok; kerékpáros ruházat; kész bélések [ruházat részei]; készruhák; kesztyűk;

kétujjas kesztyűk; kézelők [ruházat]; kezeslábasok [felsőruházat]; kimonók; kombinék [alsónemű]; kötények

[ruházat]; kötényruhák; kötöttáruk [ruházat]; lábbelik; lábszármelegítők; latex ruházat; legging nadrágok,

cicanadrágok; levehető gallérok; libériák, inasruhák; magas szárú lábbelik; mantilla fátyol; mellények; melltartók;

míderek; miseingek; miseruhák, kazulák; mitrák, püspöksüvegek; muffok [ruházat]; műbőr ruházat;

nadrágleszorítók, pantallók; nem elektromosan fűtött lábzsákok; nyakkendők; orárion [egyházi ruházat];

overallok, munkaruhák; öltönyök; öntapadós melltartók; övek [ruházat]; pénztartó övek [ruházat]; papírkalapok

[ruházat]; papírruházat; papucsok; parkák; partedlik, előkék, nem papírból; pelerinek; pizsamák; pólók; poncsók;

prémsálak [szőrmék]; pruszlikok, míderek, fűzős mellények; pufi dzsekik [ruházat]; pulóverek; pulóverek, kötött

pulóverek; rámák lábbelikhez; rash guard felső ruházat; rövid ujjú ingek; ruházat gépkocsivezetőknek; ruházati

cikkek; ruhazsebek; sálak; sapka ellenzők; sapkák; sapkák, kerek papi sapkák; sárcipők, gumicsizmák;

sarokerősítés harisnyákhoz; selyemövek, vállszalagok; síbakancsok, sícipők; síkesztyűk; sildek, napellenzők

[fejfedők]; skortok [sportszoknyák]; spárgatalpú cipők vagy szandálok; sportcipők; stoplik futballcipőkhöz;

talpak lábbelikhez; talárok; szövetkabátok, felöltők; szőrmebéléses kabátok; szoknyák; szarongok; szárik;

szandálok; svájcisapkák, barettek; strandruházat; strandcipők; teddyk [alsónemű]; tógák; tornacipők; torna- és

balettruhák; tornaruházat; trikó [alsónemű], kombiné; trikók; turbánok; ujjas előkék, nem papírból; úszósapkák;

valenki [orosz filccsizma]; vállbetétek western stílusú ingekhez; vállkendők, nagykendők; wetsuit ruhák

 vízisíeléshez; zoknik; zoknitartók; zuhanyzó sapkák.

 28    Videojátékok; agyaggalambdobó gépek; agyaggalambok [céltárgyak]; álcaponyvák, álcahálók

[sportcikkek]; állatcsalogató eszközök vadászathoz; álló edzőkerékpárok, szobabiciklik; árbócok

szörfdeszkákhoz; asztali társasjátékok; atléták által használt gyanták; babaágyak; babaházak; baba
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játszószőnyegek; baseball kesztyűk; baseball kesztyűk ütőjátékosoknak [játékfelszerelések]; babaruhák; babák;

békatalpak, búváruszonyok; békatalpak úszáshoz; berendezések játékokhoz; biliárdgolyók; biliárdasztalok;

biliárdasztal mandinerek; bingó kártyák; bobok, bobszánkók; bodyboard deszkák; bokszzsákok [boxzsákok];

bowling berendezések és gépezetek; bumerángok; bűvészkellékek; céltáblák; cumisüvegek játékbabáknak;

csalétkek vadászathoz vagy halászathoz; csocsóasztalok; csörgők [játékszerek]; csúszdák [játékszerek];

dákóhegyek biliárdhoz; dámajátékok; dámatáblák; darts; diszkoszok sportcélokra; dobókockák; dominójátékok;

drónok [játékszerek]; elektronikus céltáblák; építőjátékok; építőkockák [játékok]; eredményjelző karambolok

biliárdhoz; érmebedobásos játékautomaták; érmével működő biliárdasztalok; felfújható játékok úszómedencékbe;

felfújható tárgyak úszómedencében való használatra; férfi szuszpenzorok, altestvédők [sportcikkek]; fitnesz

gépek; fókabőrök [sílécek borítására]; frizbik; giroszkópok és repülésstabilizálók repülőgépmodellekhez;

golfkesztyűk; golftáska-címkék; golftáskák kerékkel vagy anélkül; golfütők; gördeszkák; görgők álló,

mozdulatlan edzőkerékpárokhoz, szobabiciklikhez; görkorcsolyák; görsí, síroller; gumi belsők labdákhoz;

gyepjavító szerszámok [golffelszerelések]; gyertyatartók karácsonyfákhoz; gyűjthető kártyák [kártyajátékok];

halaskosarak [horgászfelszerelés]; halhorgok; harangok karácsonyfákra; horgászzsinórok, horgászdamilok;

horgászorsók; horgászfelszerelések; horgászbotok; hordozható játékok képernyőihez kialakított védőfóliák;

hordozható játékok folyadékkristályos képernyővel, kijelzővel; hordozható egységek videojátékok játszásához;

hokiütők; hógömbök; hintalovak; hinták; hevederek vitorlás szörfdeszkákhoz; hegymászó hevederek; hótalpak;

húrok, bélhúrok ütőkhöz; íjak íjászathoz; íjászfelszerelések; illatos csalik, csalétkek vadászathoz vagy

horgászathoz; játékállatok; játékautók; játékfegyverek; játékfigurák; játékgitt; játék gyurma; játékházak;

játékkártyák; játékkonzolok; játék kozmetikumok [nem használható]; játéklabdák, játszólabdák; játékmacik,

játékmackók; játékmodellek; játékok; játékok kisállatoknak; játékrobotok; játék sárkányok; játéksátrak;

játékszerek; játéktermi video játékgépek; jógahinták; joystickek, botkormányok videojátékokhoz;

kaleidoszkópok; kaparós sorsjegyek lottó játékokhoz, szerencsejátékokhoz; kapásérzékelők [horgászfelszerelés];

kapásjelzők [horgászfelszerelés]; karácsonyfadíszek, a világítási cikkek és édességek kivételével; karácsonyfák

műanyagból; karácsonyfa talpak; karácsonyi pukkanó bonbonok; karikadobálós játékok; karikajátékok; kesztyűk

[játékok tartozékai]; kézi golfkocsik; kifejezetten játéklabdákhoz használandó pumpák; kifejezetten

sífelszerelésekhez kialakított táskák; kifejezetten szörfdeszkákhoz kialakított táskák; kirakós játékok [puzzle];

kiságyforgók [játékok]; kitömött játékok; konfetti; korcsolyák; könyökvédők [sportcikkek]; kréták

biliárddákókhoz; krikett táskák; labdaadogató gépek; labdák játékokhoz; lágyékvédők sportoláshoz; leash-ek

szörfdeszkákhoz [pórázok]; lebegő eszközök úszáshoz; léggömbök partikhoz; légpisztolyok [játékok];

lepkehálók; madzsong [kínai dominójáték]; marionettek, bábuk; mászógépek [hegymászó felszerelés];

matrjoska-babák [orosz fajáték, egymásba rakott, egyre kisebb, kettészedhető babák]; mellkas expanderek

[edzőeszközök]; méretarányos járműmodellek; méretarányos modell készletek [játékok]; merítőhálók

horgászáshoz; mesterséges csalik horgászathoz; műhó karácsonyfákhoz; nyerőgépek szerencsejátékokhoz; orsók

sárkányokhoz; ostábla; ökölvívó kesztyűk, bokszkesztyűk [boxkesztyűk]; pacsinko [pachinko]; paddleboardok;

paintball fegyverek [sporteszközök]; paintball [lövedékek paintball fegyverekhez] sportcikkek; parittyák, csúzlik

[sportcikkek]; parti kalapok papírból; parti kellékek; parti konfettiágyúk; patkó játékok; patronok durranós

pisztolyokhoz [játékok]; pénzbedobós játékgépek; piňaták [édességgel, játékokkal töltött parti kellékek];

ping-pong [asztalitenisz] asztalok; plüss játékok azokra erősített szundikendővel; poharak kockajátékhoz;

pörgettyűk, búgócsigák [játékok]; rajtgépek sporthoz; ritmikus sportgimnasztika szalagok; robbanókupakok

[játékok]; rollerek; rudak rúdugráshoz; rulett kerekek; sakkjátékok; sakktáblák; sárkányrepülők; síbotok; síbotok

görsíhez; siklóernyők; síkötések; sílécek; sílécek élei; sípcsontvédők [sportcikkek]; sítalp borítások; skiboardok,

hódeszkák; snooker [sznúker] dákók; soros görkorcsolyák; sporthálók; stresszoldó kézi játékok; súlyemelő övek

[sportcikkek]; súlyzók; surfski kajakok; szánkók; szánkók [sportcikkek]; szappanbuborék fújók [játékszerek];

szeleptűk játéklabdák felfújására szolgáló pumpákhoz; szigonypuskák [sportcikkek]; színházi álarcok, maszkok;

szörfdeszkák; társasjátékok; távvezérlésű játékjárművek; tekebábuk; telekommunikációs funkciókkal rendelkező

hordozható játékok és játékszerek; teniszhálók; teniszlabda dobó eszközök; térdvédők [sportcikkek]; testedző

berendezések; testedző övek a derék karcsúsítására; tollaslabdák; tornabotok; tornaeszközök; trambulinok;
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triciklik gyermekek számára [játékok]; ugródeszkák [sportszerek]; úszódeszkák [kickboardok]; úszóhártyás

kesztyűk úszáshoz; úszók horgászathoz/halászathoz; úszómedencék [játékcikkek]; úszómellények, úszódzsekik;

úszóövek; ütők játékokhoz; üveggolyók; védőpárnázatok, védőtömések [sportruházat részei];

vezérlőberendezések játékokhoz; vezérlők játékkonzolokhoz; vidámparki hinták, berendezések; vívófegyverek;

 vívókesztyűk; vívómaszkok, vívóálarcok; zsetonok szerencsejátékokhoz.

 30    Agávé szirup [természetes édesítőszer]; almaszósz [ízesítők/fűszerek]; ánizsmag; árpa őrlemény; babliszt;

baozi [töltött gőzölt tészta]; bibimbap [zöldségfélékkel és marhahússal kevert rizs]; borkő [monokálium-tartarát]

kulináris célokra; bors; bors [ételízesítő]; briós; bulgur; burgonyaliszt; burritók; búzacsíra emberi fogyasztásra;

búzadara; búzaliszt; chips [gabonakészítmény]; chow-chow [zöldséges ízesítő]; chutney [fűszeres ízesítő]; cikória

[pótkávé]; croissant-ok; cukor; cukorból készült tortadíszek; cukormáz süteményekhez; curry [fűszer];

csillagánizs; csokis párnák [péksütemények]; csokoládé; csokoládé alapú szendvicskrémek; csokoládé-bevonatú

diófélék; csokoládéból készült tortadíszek; csokoládés italok tejjel; csokoládés italporok; csokoládés mousse-ok

[habok]; dara emberi fogyasztásra; darált fokhagyma [fűszer]; desszert mousse-ok [cukrászárú]; diófélékből

készült lisztek; dióféléket tartalmazó kenhető csokoládék; zsemlemorzsa; zsemlék; zellersó; zabdara; zab alapú

ételek; vörösáfonya-szósz [ízesítők/fűszerek]; vanillin [vaníliapótló]; vanília [ízesítőszer]; vajas kekszek

[petit-beurre]; udon [japán metélt]; tükörmáz [tükörglazúr]; tortilla; tésztaöntetek; tésztában sült pástétom;

természetes édesítőszerek; tengervíz főzéshez; tengeri algába csavart, előkészített rizs; tejszínhabot keményítő

termékek; teák [nem gyógyászati használatra]; teahelyettesítőként használt virágok vagy levelek; tea alapú italok

tejjel; tea alapú italok; tea; tavaszi tekercs; tápiókaliszt; tápióka; tamarind [ízesítő]; taco; tabulé [arab saláta];

szusi; szörbetek [fagylaltok]; szószok [ízesítőszerek, fűszeres mártások]; szójabab krém [ételízesítő]; szójaliszt;

szójaszósz; szirupok és melasz; szezámmagok [fűszerek]; szerecsendió; szendvicsek; szegfűszeg [fűszer];

szegfűbors; szágó; sütőszóda [szódabikarbóna sütési célokra]; sütőpor; süteménytészta; süteményporok;

süteményekhez való tészta; sűrítőszerek főzéshez; spagetti; sörecet; sós palacsintakeverékek; sós palacsinták;

sonkamáz; só élelmiszerek tartósítására; soba tészta [japán hajdinametélt, nyers]; snack ételek (gabona alapú -);

salátaöntetek; sajtburgerek [szendvicsek]; sáfrány [ételízesítő]; rizssütemény; rizs rágcsálnivalók; rizs alapú

rágcsálnivalók; rizspép étkezési célokra; rizspuding; pudingok; quiche [tésztában sült sós sodó]; rágógumi; ramen

[japán tésztaalapú étel]; ravioli; rizs; propolisz; profiterol; pralinék; pótkávé; pizza; piccalilli (zöldséges, fűszeres

szósz); petits fours [sütemény]; pesto [szósz]; pelmenyi [orosz, hússal töltött gombóc]; pattogatott kukorica;

pasztillák, szögletes cukorkák [édességek]; paradicsomszósz; panírkeverékek; pálmacukor; palacsinták; onigiri

[rizsgolyók]; nyers tészták; nugát; növényi készítmények pótkávéként való használatra; narancsvirágvíz ízesítési

célokra; müzli; mustárliszt; mustár; moszat tea; metélt tészta, nudli, galuska; méz; metélttészta-alapú készételek;

mentolos cukorkák; menta cukrászati használatra; méhpempő; marinádok [fűszeres pácok]; marcipán massza;

marcipán; mandulás édességek; maláta emberi fogyasztásra; malátacukor, maltóz; makaróni; majonéz; magas

protein tartalmú gabonaszeletek; macaron [mandulás cukrászsütemény]; lisztből készült tészták; lisztalapú

gombócok; liszt; lepények; lenmag étkezési célokra [ízesítés]; leheletfrissítő mentabonbonok; leheletfrissítő

rágógumi; laksa; kuszkusz [búzadara]; kurkuma; kukorica, sült; kukoricapehely; kukoricaliszt; kukorica, darált;

kukoricadara; kruton (pirított zsemlekocka); krumplialapú lepénykenyerek; kristályosított kandiscukor;

kötőanyagok kolbászhoz; kötőanyagok fagylaltokhoz, jégkrémekhez; kovász; konyhasó; kókuszos macaronok;

kimcshi-palacsinta (erjesztett zöldséges palacsinta); kétszersültek; ketchup [szósz]; kerti gyógynövények,

tartósított [ízesítőszerek]; kenyér kovász nélkül, macesz; kenyér; kekszek, rágcsálnivalók; kávé tejjel; kávé,

pörköletlen; kávé alapú italok; kávéaromák; kávékapszulák; kávé; karamellkrém [karamellizált tejkrém];

karamellák [cukorkák]; kapribogyók; kandiscukor; kamilla-alapú italok; kakaóitalok tejjel; kakaóalapú italok;

kakaó; jiaozi (töltött tésztagombócok); jég, természetes vagy mesterséges; jégkrém nyalókák, fagylalt nyalókák,

pálcikás jégkrémek; jégkockák; jégkása édes vörösbabbal; jeges tea; ízesítőszerek süteményekhez [kivéve

illóolajok]; ízesítők italokhoz [kivéve illóolajok]; húspuhító szerek, háztartási használatra; durva árpaliszt; ecet;

édesgyökér [cukrászáru]; édesgyökér [édesség]; édességek karácsonyfák díszítéséhez; égetett krém; ehető papír;

ehető rizspapír; élelmiszer-ízesítők, az illóolajok kivételével; élesztő; élesztők, erjesztőanyagok tésztákhoz;

esszenciák élelmiszerekhez, kivéve az étereszenciákat és az esszenciaolajokat; ételízesítő [fűszer]; ételkeményítő;
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étkezési papírostyák; fagyasztott joghurtok [fagylaltok, jégkrémek]; fagyasztva szárított ételek, fő összetevőként

rizzsel; fagyasztva szárított ételek, fő összetevőként tésztával; fagylaltok és jégkrémek; fagylaltporok; fahéj

[fűszer]; feldolgozott hajdina; feldolgozott magok fűszerezési használatra; feldolgozott quinoa; fondant, tortamáz;

földimogyorós édességek; fűszerek; fűszerek, ízesítők; fűszeres készítmények ételekhez; fűszernövények;

gabonakészítmények; gabonaszeletek; glutén adalékok kulináris célokra; gluténmentes kenyér; glutén [sikér]

étkezési használatra; glükóz étkezési használatra; gofri; gyorsrizs; gyömbér [fűszer]; gyömbérkenyér,

mézeskalács; gyömbérpaszta [ízesítőszer]; gyümölcsös édességek; gyümölcsös sütemények/torták; gyümölcsös

zselés cukor [édességek]; gyümölcsszószok; hajdinaliszt [élelmiszerekhez]; halva [édességféle]; hántolt árpa;

 harissa [ízesítő]; hot dogok [szendvicsek]; húslé, mártás, szaft; húsos piték.

 32    Alkoholmentes almabor; alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes

gyümölcskivonatok; alkoholmentes italok; alkoholmentes koktélok; alkoholmentes teaízű italok; aloe vera italok,

alkoholmentes; árpabor [sör]; energiaitalok; citromos sör [shandy]; asztali vizek; ásványvíz [italok]; zöldséglevek

[italok]; üdítőitalok; vizek [italok]; tejsavó alapú italok; termékek szénsavas vizek előállításához; pasztillák

szénsavas italokhoz; paradicsomlevek [italok]; porok szénsavas italokhoz; proteinnel dúsított sportitalok; mustok;

szárított gyümölcsökből készült alkoholmentes italok; szasszaparilla [alkoholmentes ital]; szénsavas víz;

szódavíz; szódavizek; szójaalapú italok, nem tejpótlók; rizsalapú italok, melyek nem tejpótlók; smoothie-k

[gyümölcs- vagy zöldségitalok]; söralapú koktélok; sörcefre; sörbetek [italok]; szörpök italokhoz; szörpök

limonádékhoz; sörök; izotóniás italok; kávé ízesítésű üdítőitalok; gyömbéres üdítőital; gyümölcslevek;

gyümölcsnektárok, alkoholmentes; készítmények italokhoz; lítiumos vizek; kvasz [alkoholmentes ital];

limonádék; kivonatok alkoholmentes italok készítéséhez, illóolajok formájában; malátacefre; malátasör; méz

 alapú alkoholmentes italok; komlókivonatok sör előállításához; szőlőmust.

 33    Szeszes italok; szaké; vodka; whisky; kevert alkoholos italok, nem söralapú; koktélok; körtebor; likőrök;

lőre, csiger; mentalikőr; mézsör; rizspálinka; rum; alkoholos kivonatok; almabor; ánizslikőr, anisette; alkoholos

esszenciák; alkoholos gyümölcskivonatok; alkoholos italok (sörök kivételével); aperitifek; arak [rizspálinka];

brandy, borpárlat; cukornádalapú alkoholos italok; curacao; cseresznyepálinka; digesztívek [likőrök és szeszes

italok]; gabonaalapú desztillált alkoholos italok; égetett szeszesitalok; gyomorkeserű [bitter] italok;

 gyümölcstartalmú alkoholos italok; gin; borok.

 35    Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok

frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; adminisztrációs szolgáltatások gyógyászati beutalókkal

kapcsolatban; adminisztratív támogatás pályázati felhívások megválaszolásához; adóbevallás-benyújtási

szolgáltatások; adóbevallások elkészítése; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; állásközvetítő irodák;

árösszehasonlító szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi

célokból; áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciója

sportesemények szponzorálásával; árusító automaták kölcsönzése; árusító standok bérbeadása; árverési

szolgáltatások; átmeneti üzletmenedzsment; bérszámfejtés; beszerzői szolgáltatások [áruk, illetve szolgáltatások

beszerzése más cégeknek]; célzott marketing; divatbemutatók szervezése promóciós célokból; értékesítési

promóciós szolgáltatások; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra;

felhasználói vélemények szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; fénymásolási szolgáltatások;

fénymásológépek kölcsönzése; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; gazdasági előrejelzések; gazdasági

versennyel kapcsolatos információszerzési szolgáltatások; gépírási szolgáltatások; gyógyszerészeti,

állatgyógyászati és egészségügyi készítményekhez és gyógyászati eszközökhöz kapcsolódó nagykereskedelmi

szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint gyógyászati eszközök kis-

és nagykereskedelme; gyorsírási szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése;

hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; időpont-emlékeztető szolgáltatások

[iroda funkciók]; időpont-ütemezési szolgáltatások [iroda funkciók]; import-export ügynökségek; információk

számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; irodagépek

és irodafelszerelés kölcsönzése; irodai berendezések kölcsönzése közösségi munkahelyeken; írott kommunikáció

és adatok regisztrálása; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információ és
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tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi

közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi lobbizási szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és

megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi vásárok

rendezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; kirakatrendezés; kiskereskedelmi szolgáltatások

művészeti galériák által kínált műtárgyakhoz; kiszervezett vállalatirányítás; kommunikáció átírása [irodai

funkciók]; konzultáció személyzeti kérdésekben; költöztető szolgálat vállalkozások számára; költségelemzés;

közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati szolgáltatások;

közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell közvetítés reklám- vagy

kereskedelmi célból; marketing szoftverkiadás keretében; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati

szolgáltatások; munkaerő-toborzás; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; online hirdetői

tevékenység számítógépes hálózaton; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető csengőhangokhoz; online

kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető digitális zenékhez; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és

előre rögzített zenékhez és filmekhez; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére;

outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; Pay Per Click (PPC) hirdetés; péktermékekkel kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; pénzügyi auditálás; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci

tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése;

reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás;

reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára

vonatkozó tanácsadás; reklámkoncepciók kidolgozása; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása;

reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; repülőgéppel gyakran

közlekedők számára szóló programok igazgatása; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok

irányításában és működtetésében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák

összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés; szakmai önéletrajz írása mások számára; szállodai üzletvezetés;

számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; számlakivonatok összeállítása; számlázás; személyzet kiválasztása

pszichológiai eljárásokkal; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó

előfizetések ügyintézése; telefonközpontok üzemeltetése mások megbízásából; telefonos üzenetközvetítés

[telefonon el nem érhető ügyfeleknek]; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási

műsorok készítése; termékminták, áruminták terjesztése; titkársági szolgáltatások; tördelési szolgáltatások

hirdetési célokból; újság előfizetések ügyintézésével kapcsolatos szolgáltatások; ügyfélprofil meghatározása

kereskedelmi vagy marketing célokra; üzleti értékelések; üzleti hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzleti

információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti

könyvvizsgálat; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók

összehozásával kapcsolatosan; üzleti menedzsment előadóművészek részére; üzleti projektmenedzsment

szolgáltatások építőipari projektekhez; üzleti szerződések tárgyalása másik fél megbízásából; üzleti tájékoztatás,

információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel

kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel sportolók

számára; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; vállalati kommunikációs szolgáltatások; vásárlási

megrendelések ügyintézése; visszatérítési programok üzleti irányítása harmadik felek számára; webindexelés

 kereskedelmi vagy reklám célokra.

 41    Zeneszerzés; zenekarok szolgáltatásai; zenei produkciók; vallásoktatás; varieté-előadások bemutatása;

versenyek szervezése és lebonyolítása [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; színpadi díszletek

kölcsönzése; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve

reklámszövegek]; táboroztatás; televíziós szórakoztatás; teniszpályák kölcsönzése; testnevelés; tolmács

szolgáltatások; tornatanítás; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra; tréningszimulátorok bérbeadása; sado

oktatás [japán teázási szertartással kapcsolatos oktatás]; sajátos igényekkel foglalkozó asszisztensek által nyújtott
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oktatási szolgáltatások; show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai];

sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével; sportlétesítmények üzemeltetése; sportpályák bérbeadása;

sportversenyek rendezése; stadionok bérbeadása; stúdiószolgáltatások; szabadidős létesítmények üzemeltetése;

szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szakmai átképzés; számítógépes hálózatról online

biztosított játékszolgáltatások; szerencsejátékok; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szimulátorokkal

nyújtott képzési szolgáltatások; színházi produkciók; szinkronizálás; személyes oktatófórumok rendezése és

levezetése; személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; szemináriumok szervezése és lebonyolítása;

szépségversenyek szervezése; mentorálás; mikrofilmezés; modellt ülés művészek számára; múzeumi

szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; mozgókönyvtári szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése; művészeti

alkotások bérbeadása; művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások; nem

letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem letölthető televízióműsorok biztosítása

digitális videotár szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek publikálása; nyereményjátékok működtetése;

oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; óvodák; pályaválasztási tanácsadás; partik tervezése

[szórakoztatás]; rádió- és televíziókölcsönzés; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri

szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; oktatóvizsga drónok vezetésére képesítést szerezni kívánó felhasználók

számára; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása;

gyakorlati képzés [szemléltetés]; hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki szolgáltatások rendezvényekhez;

hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra; idegenvezetős túrák

levezetése; időmérés sporteseményeken; kalligráfiai [szépírási] szolgáltatások; jelbeszéd fordítása; jegyirodai

szolgáltatások [szórakoztatás]; játéktermi szolgáltatások nyújtása; játékkölcsönzés; iskolák által nyújtott oktatási

szolgáltatások; játékfelszerelések kölcsönzése; játékkaszinók [szerencsejátékok]; 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; aikido oktatás; akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés];

állatidomítás, kiképzés; állatkertek szolgáltatásai; arcfestés; audioberendezések kölcsönzése; bálok szervezése;

beltéri akváriumok kölcsönzése; bentlakásos iskolák; cirkuszok; coaching [tréning]; cosplay szórakoztató

rendezvények szervezése; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; diszkók

szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; dzsúdó [judo] oktatás; egészségklub

szolgáltatások [egészség és fitnesz]; éjszakai klubokban nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; elektronikus

kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok online publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő

előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; felhasználói értékelések

szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása szórakoztató

vagy kulturális célokra; fényképészet; filmek feliratozása; filmfelvevő berendezések kölcsönzése;

filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók;

filmszínházi előadások, filmbemutatók; fitnesz órák vezetése; fizikai erőnléti felmérési szolgáltatások edzési

célokra; fordítás és tolmácsolás; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok készítése;

 golflétesítmények üzemeltetése.

 ( 111 )  237.995

 ( 151 )  2022.06.14.

 ( 210 )  M 21 03634

 ( 220 )  2021.10.22.

 ( 732 )  DVSC FUTBALL Szervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Léka Ügyvédi Iroda, Debrecen
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( 546 )

 ( 511 )  16    Abszorbens papír vagy műanyag, élelmiszerek csomagolásához; acél tollak; agyag modellezéshez;

almanachok; arany töltőtoll hegyek; asztali futók papírból; asztali iratrendező tálcák; asztali könyöklők;

asztalneműk papírból; atlaszok; átlátszó vetítőfóliák [papíráruk]; autotípiák, fénykép metszetek; bankjegyek;

bankkártya leolvasók, nem elektromos; bélyegzőpárnák, festékpárnák; bélyegző [pecsét] tartó dobozok;

bélyegzőtartók; bérmentesítő gépek [irodagépek]; betűk acélból; biológiai metszetek mikroszkópos

vizsgálatokhoz [oktatási anyagok]; blokkok [papíráruk]; blotter papírok; bónok, utalványok; borítékok

[papíráruk]; cégtáblák papírból vagy kartonból; celluloid lapok rajzfilmkészítéshez; ceruzahegyező gépek;

ceruzahegyezők [elektromos vagy nem elektromos]; ceruzák; ceruzatartók; címbélyegzők, címbélyegek; címkék

kartotéklapokhoz; címkék papírból vagy kartonból; címkéző készülékek; címkéző készülékek, kézi; címtáblák

címezőgépekhez; címzőgépek; csatok névjegykártya-tartókhoz [irodai felszerelések]; csekk-könyv borítók;

csipeszes felírótáblák; csomagolóanyag keményítőből; csomagolóanyagok palackokhoz papírból vagy kartonból;

csomagolóanyagok papírból vagy kartonból [párnázó-, töltőanyagok]; csomagolópapír; csomagolások, borítások

palackokhoz papírból vagy kartonból; daloskönyvek; dekoratív csillám irodai célokra; derékszögű vonalzók

rajzoláshoz; diagramok; dossziék [papíráruk]; ecsetek; egészségügyi papír, WC-papír; elektrotípiák,

galvanotípiák; előkék papírból; elválasztó lapok, regiszterek iratrendezőkhöz; építészeti makettek; érmetálcák;

értesítő kártyák; érvénytelenítő bélyegzők; ezüstpapír; fapép karton [papíráru]; fatartalmú papír; fedelek, kötések,

borítók [papíráruk]; fényképtartók; fényképek [nyomtatott]; fényképek beragasztására szolgáló készülékek;

fénymásolópapír, nyomtatópapír; festékkészletek [iskolai használatra]; festékkeverő csészék művészek részére;

festéklapok iratmásoló gépekhez; festéklapok másológépekhez; festéktálcák; festmények [képek], keretezve vagy

anélkül; festőállványok; festővásznak; folyóiratok; gémkapocs; füzetek, könyvek íráshoz vagy rajzoláshoz;

földrajzi térképek; földgömbök; formanyomtatványok, űrlapok; formák modellező agyagokhoz [művészeti

anyagok]; ívek [papíráruk]; iskolaszerek [papíráruk]; írótábla törlők; írószertartók [készletek]; írószerek; írólap,

írópapír; írókréta; írókészletek [papíráruk]; írógépszalagok, festékszalagok; íróecsetek; íróeszközök;

írófelszerelések; írógép billentyűk; írógépek, elektromos és nem elektromos; írógéphengerek; irodai

lyukasztógépek; irodai nedvesítők; irodaszer szekrények [irodai berendezések]; irodagépek borítékok lezárására;

irattartók [papíráru]; irodai bélyegzőgépek; irodai gumiszalagok; irodai kaparókések; irodai kapcsok; irodai

kapcsok, iratkapcsok; irodai kellékek; golyóstollak; görbevonalzók; grafikai reprodukciók; gyűjthető kártyák,

nem játékokhoz; gyűrűs irattartók, iratrendezők; halenyv papíripari vagy háztartási használatra; hasáb alakú

vonalzók, térzők, űrtöltők; hektográfok, sokszorosító készülékek; hengerek szobafestőknek; hímzőminták;

hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; hírlevelek; hordozható nyomdakészletek [irodai cikkek]; indigópapír;

írásminták; iratgyűjtők, dossziék; iratmegsemmisítők irodai használatra; javítófolyadékok [irodai cikkek];

javítószalagok [irodai cikkek]; kromolitográfiák; krétatartók; kréta spray; kötőszalagok [könyvkötészet]; körzők;

könyvtámaszok; könyvlaprögzítők; könyvkötő szövetek; könyvkötő fonalak; képregények; kézikönyvek

[útmutatók]; kéztámasztók festőknek; klisék, nyomódúcok; könyvecskék, brosúrák; könyvek; könyvjelzők;

könyvkötészeti cikkek; könyvkötő berendezések és gépek [irodai eszközök]; javítótinták

[fénynyomatkészítéshez]; jegyek; jelölő kréta; jelölőtűk rajzoláshoz, rajztűk; kalapdobozok kartonból; kaparós

matricák; karcolótűk; karkötők íróeszközök rögzítésére; karton; kartoncsövek, papírlemez csövek; kartotékok,

kartoték kártyák; kártyák; katalógusok; keményítő enyv irodai vagy háztartási célokra; képek; képeslapok,

levelezőlapok; metszetek; naptárak; naplófőkönyvek, főkönyvek; műanyagfóliák csomagolásra; műanyagok

modellezéshez; műanyag tasakok kisállatok ürülékének kidobásához; modellező anyagok; modellező paszta;

modellező viasz, nem fogászati célokra; mimeográf készülékek és gépek; mutatópálcák, nem elektromos;

litografált műtárgyak; litográfiai kövek; litográfiai kréta; mappák; laminálók irodai használatra; levélzáró
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öntapadós ragasztókorongok; lemezek metszetek készítéséhez; lyukkártyák jacquard szövőszékekhez; magazinok,

revük [időszaki lapok]; márványozófésűk; másológépek, duplikátorok; zsírpapír, viaszpapír; zenélő

üdvözlőlapok; zászlók papírból; zászlófüzér papírból; xuan papír [kínai festményekhez és kalligráfiákhoz];

zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból; zacskók mikrohullámú sütéshez; vizsgálóasztalokon használt

papír; vonalkód szalagok; vonalzók műszaki rajzokhoz; újságok; útlevéltartók; üdvözlőlapok, üdvözlőkártyák;

vasi [japán merített papír]; vászon könyvkötéshez; védőborítók könyvekhez; világító papír; virágcserépburkolók

papírból; viszkózlapok, lemezek csomagolásra; visszahúzódó zsinórok névtábla-tartókhoz [irodai felszerelések];

vízfestmények, akvarellek; töltőtoll; törlésre szolgáló termékek; tusok; tuskihúzók; tűzőgépek [irodai cikkek];

T-vonalzók, fejes vonalzók rajzoláshoz; ujjas előkék, papírból; ujjnedvesítő [irodaszerek]; ujjvédők irodai

használatra; újrahasznosított cellulózlapok csomagoláshoz; tinta- és tolltartó állványok; tinták; tintarudak;

toalettkendők papírból; tollak [irodai cikkek]; toll- és ceruzatartók; töltőceruzák [rotringok]; töltőanyagok

papírból vagy kartonból; többmásolatos papírok [írószer]; tolltörlők; tollhegyek; tollszártartók; tolltartó dobozok;

tolltartó kapcsok, csipeszek; szénceruzák; színes olajnyomatok; színező könyvek; szivargyűrűk; szobrocskák,

figurák papírmaséból; tervrajzok; tanítási és oktatási anyagok [kivéve készülékek, berendezések]; szűrőpapír;

szteatit [szabókréta]; szövettani metszetek [oktatási eszközök]; szórólapok; szövegkiemelő tollak; scrapbook

[családi albumok]; sminkeltávolító papírkendők; söröskorsó alátétek; szabásminták; számítási, számtani

táblázatok; szabókréta; számok [nyomdai karakterek]; számozókészülékek; szedőhajók [nyomdászat];

szedőregálok [nyomdai felszerelések]; szedővasak, szedő-sorjázók; szemeteszsákok papírból vagy műanyagból;

névkitűzők [irodai kellékek]; névtábla-tartók [irodai felszerelések]; noteszok; nyomatok [metszetek]; nyomdai

alátétek, nem textilből; nyomdai betűk; nyomtatott kották; nyomtatott publikációk; nyomtatott órarendek,

menetrendek; palatáblák [íráshoz]; palavesszők; nyomtatványok; nyúlékony műanyagfóliák rakodólapra

rakáshoz; orsók írógépszalagokhoz; öntapadós címkék, matricák [papíripari]; öntapadós textil [írószer és

papíráru]; öntapadós textil szalag [papíráruk]; pauszmásolatok; pecsétbélyegek; pauszpapír, szabásminta papír;

rajzok; rajztáblák; rajzszegek; rézkarcok, gravűrök; rizspapír; rotringhegyek, ceruzahegyek; sablonok ételek és

italok díszítéséhez; sablonok [papíráruk]; sablonok, stencilek; sablonok törléshez; sablontartók; pecsételő

anyagok papíripari használatra; pecsétviasz; pénztárolók; pergamenpapír; plakátok, falragaszok papírból vagy

kartonból; polimer modellezőagyag; poszterek; postabélyegek; poháralátétek papírból; portrék, arcképek;

ragasztók irodai és otthoni célokra; ragasztószalagok irodai vagy háztartási célokra; prospektusok; radírgumik;

ragasztószalag-adagolók [irodai cikkek]; rajzeszközök; rajzkészletek; paletták festőknek; pantográfok

[rajzeszközök]; papírmasnik; papírmasé; papír kávéfilterek; papír-írószer áruk; papír alátétek; papír asztalterítők;

papírból készült fedők fogászati tálcákhoz; papírból készült poggyászellenőrző szelvények; papírból készült

szűrőanyagok; papírdobozkák, edénykék tejszínek, krémek tárolására; papír feliratok, zászlók; papír

felvevőgépekhez; papírnehezékek; papírok elektrokardiográfokhoz; papírok fiókok kibélelésére, illatosítva vagy

anélkül; papír rádiótáviratokhoz; papírszalagok; papírszalvéták; papírtörlők tisztítási célokra; papírszalagok vagy

lyukkártyák számítógépprogramok rögzítéséhez; papírzsebkendők, papírtörlők; pasztellek [kréták]; papírvágók

[irodai cikkek]; papír- vagy kartondobozok; papír- vagy műanyaglapok nedvesség ellenőrzésére élelmiszerek

csomagolásánál; papírzacskók; papírzacskók gyógyászati eszközök sterilizálásához történő használatra; papírvágó

 kések [irodai cikkek]; papírtörölközők; papír; buborékfólia (műanyag -) csomagoláshoz.

 25    Alsóruházat, fehérneműk; alsószoknyák; alvómaszkok; ascot nyakkendők; atlétatrikók; baba nadrágok

[ruházat]; ballonkabátok [ruházat]; bandana kendők; beépített LED-eket tartalmazó ruházat; boák [nyakbavalók];

bokacsizmák; bokszer alsónadrágok, bokszeralsók; bugyik; bundák, szőrmék [ruházat]; cilinderek, kürtőkalapok;

cipőfelsőrészek; cipőorrok; cipősarkak; cipősarokvédők; csecsemőkelengyék, babakelengyék; csípőszorítók;

csősálak; csuklyák, kapucnik [ruházat]; csúszásgátlók lábbelikhez; díszzsebkendők [ruházat]; dzsekik;

egyenruhák; esőruhák; facipők; fátylak [ruházat]; fejre való sálak, fejkendők; fejszalagok [ruházat]; felsőruházat;

fém cipőkellékek; fityulák; fodrász beterítőkendők; futballcipők; fülvédők [ruházat]; fürdőköpenyek,

fürdőköntösök; fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdőruhák, úszódresszek; fürdőszandálok,

fürdőcipők; fűzős bakancsok, csizmák; gallérok [ruházat]; hálóköntösök, pongyolák; harisnyaáruk, kötöttáruk;

harisnyák; harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók; harisnyanadrágok; hímzett ruhadarabok; hónaljvédők;
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horgászmellények; hosszúnadrágok; ingek; izzadságfelszívó alsóruházat; izzadságfelszívó harisnyák;

izzadságfelszívó zoknik; jelmezek; jodhpur nadrágok, lovaglónadrágok; kamáslik [lábszárvédők]; judo

egyenruhák; kabátok, dzsekik; kalapáruk; kalap vázak; karate egyenruhák; karcsúsító anyagokat tartalmazó

ruházat; kemény ingmellek, plasztronok; kerékpáros ruházat; kész bélések [ruházat részei]; készruhák; kesztyűk;

kétujjas kesztyűk; kézelők [ruházat]; kezeslábasok [felsőruházat]; kimonók; kombinék [alsónemű]; kötények

[ruházat]; kötényruhák; kötöttáruk [ruházat]; lábbelik; lábszármelegítők; latex ruházat; legging nadrágok,

cicanadrágok; levehető gallérok; libériák, inasruhák; magas szárú lábbelik; mantilla fátyol; mellények; melltartók;

míderek; miseingek; miseruhák, kazulák; mitrák, püspöksüvegek; muffok [ruházat]; műbőr ruházat;

nadrágleszorítók, pantallók; nem elektromosan fűtött lábzsákok; nyakkendők; orárion [egyházi ruházat];

overallok, munkaruhák; öltönyök; öntapadós melltartók; övek [ruházat]; pénztartó övek [ruházat]; papírkalapok

[ruházat]; papírruházat; papucsok; parkák; partedlik, előkék, nem papírból; pelerinek; pizsamák; pólók; poncsók;

prémsálak [szőrmék]; pruszlikok, míderek, fűzős mellények; pufi dzsekik [ruházat]; pulóverek; pulóverek, kötött

pulóverek; rámák lábbelikhez; rash guard felső ruházat; rövid ujjú ingek; ruházat gépkocsivezetőknek; ruházati

cikkek; ruhazsebek; sálak; sapka ellenzők; sapkák; sapkák, kerek papi sapkák; sárcipők, gumicsizmák;

sarokerősítés harisnyákhoz; selyemövek, vállszalagok; síbakancsok, sícipők; síkesztyűk; sildek, napellenzők

[fejfedők]; skortok [sportszoknyák]; spárgatalpú cipők vagy szandálok; sportcipők; stoplik futballcipőkhöz;

talpak lábbelikhez; talárok; szövetkabátok, felöltők; szőrmebéléses kabátok; szoknyák; szarongok; szárik;

szandálok; svájcisapkák, barettek; strandruházat; strandcipők; teddyk [alsónemű]; tógák; tornacipők; torna- és

balettruhák; tornaruházat; trikó [alsónemű], kombiné; trikók; turbánok; ujjas előkék, nem papírból; úszósapkák;

valenki [orosz filccsizma]; vállbetétek western stílusú ingekhez; vállkendők, nagykendők; wetsuit ruhák

 vízisíeléshez; zoknik; zoknitartók; zuhanyzó sapkák.

 28    Videojátékok; agyaggalambdobó gépek; agyaggalambok [céltárgyak]; álcaponyvák, álcahálók

[sportcikkek]; állatcsalogató eszközök vadászathoz; álló edzőkerékpárok, szobabiciklik; árbócok

szörfdeszkákhoz; asztali társasjátékok; atléták által használt gyanták; babaágyak; babaházak; baba

játszószőnyegek; baseball kesztyűk; baseball kesztyűk ütőjátékosoknak [játékfelszerelések]; babaruhák; babák;

békatalpak, búváruszonyok; békatalpak úszáshoz; berendezések játékokhoz; biliárdgolyók; biliárdasztalok;

biliárdasztal mandinerek; bingó kártyák; bobok, bobszánkók; bodyboard deszkák; bokszzsákok [boxzsákok];

bowling berendezések és gépezetek; bumerángok; bűvészkellékek; céltáblák; cumisüvegek játékbabáknak;

csalétkek vadászathoz vagy halászathoz; csocsóasztalok; csörgők [játékszerek]; csúszdák [játékszerek];

dákóhegyek biliárdhoz; dámajátékok; dámatáblák; darts; diszkoszok sportcélokra; dobókockák; dominójátékok;

drónok [játékszerek]; elektronikus céltáblák; építőjátékok; építőkockák [játékok]; eredményjelző karambolok

biliárdhoz; érmebedobásos játékautomaták; érmével működő biliárdasztalok; felfújható játékok úszómedencékbe;

felfújható tárgyak úszómedencében való használatra; férfi szuszpenzorok, altestvédők [sportcikkek]; fitnesz

gépek; fókabőrök [sílécek borítására]; frizbik; giroszkópok és repülésstabilizálók repülőgépmodellekhez;

golfkesztyűk; golftáska-címkék; golftáskák kerékkel vagy anélkül; golfütők; gördeszkák; görgők álló,

mozdulatlan edzőkerékpárokhoz, szobabiciklikhez; görkorcsolyák; görsí, síroller; gumi belsők labdákhoz;

gyepjavító szerszámok [golffelszerelések]; gyertyatartók karácsonyfákhoz; gyűjthető kártyák [kártyajátékok];

halaskosarak [horgászfelszerelés]; halhorgok; harangok karácsonyfákra; horgászzsinórok, horgászdamilok;

horgászorsók; horgászfelszerelések; horgászbotok; hordozható játékok képernyőihez kialakított védőfóliák;

hordozható játékok folyadékkristályos képernyővel, kijelzővel; hordozható egységek videojátékok játszásához;

hokiütők; hógömbök; hintalovak; hinták; hevederek vitorlás szörfdeszkákhoz; hegymászó hevederek; hótalpak;

húrok, bélhúrok ütőkhöz; íjak íjászathoz; íjászfelszerelések; illatos csalik, csalétkek vadászathoz vagy

horgászathoz; játékállatok; játékautók; játékfegyverek; játékfigurák; játékgitt; játék gyurma; játékházak;

játékkártyák; játékkonzolok; játék kozmetikumok [nem használható]; játéklabdák, játszólabdák; játékmacik,

játékmackók; játékmodellek; játékok; játékok kisállatoknak; játékrobotok; játék sárkányok; játéksátrak;

játékszerek; játéktermi video játékgépek; jógahinták; joystickek, botkormányok videojátékokhoz;

kaleidoszkópok; kaparós sorsjegyek lottó játékokhoz, szerencsejátékokhoz; kapásérzékelők [horgászfelszerelés];

kapásjelzők [horgászfelszerelés]; karácsonyfadíszek, a világítási cikkek és édességek kivételével; karácsonyfák
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műanyagból; karácsonyfa talpak; karácsonyi pukkanó bonbonok; karikadobálós játékok; karikajátékok; kesztyűk

[játékok tartozékai]; kézi golfkocsik; kifejezetten játéklabdákhoz használandó pumpák; kifejezetten

sífelszerelésekhez kialakított táskák; kifejezetten szörfdeszkákhoz kialakított táskák; kirakós játékok [puzzle];

kiságyforgók [játékok]; kitömött játékok; konfetti; korcsolyák; könyökvédők [sportcikkek]; kréták

biliárddákókhoz; krikett táskák; labdaadogató gépek; labdák játékokhoz; lágyékvédők sportoláshoz; leash-ek

szörfdeszkákhoz [pórázok]; lebegő eszközök úszáshoz; léggömbök partikhoz; légpisztolyok [játékok];

lepkehálók; madzsong [kínai dominójáték]; marionettek, bábuk; mászógépek [hegymászó felszerelés];

matrjoska-babák [orosz fajáték, egymásba rakott, egyre kisebb, kettészedhető babák]; mellkas expanderek

[edzőeszközök]; méretarányos járműmodellek; méretarányos modell készletek [játékok]; merítőhálók

horgászáshoz; mesterséges csalik horgászathoz; műhó karácsonyfákhoz; nyerőgépek szerencsejátékokhoz; orsók

sárkányokhoz; ostábla; ökölvívó kesztyűk, bokszkesztyűk [boxkesztyűk]; pacsinko [pachinko]; paddleboardok;

paintball fegyverek [sporteszközök]; paintball [lövedékek paintball fegyverekhez] sportcikkek; parittyák, csúzlik

[sportcikkek]; parti kalapok papírból; parti kellékek; parti konfettiágyúk; patkó játékok; patronok durranós

pisztolyokhoz [játékok]; pénzbedobós játékgépek; piňaták [édességgel, játékokkal töltött parti kellékek];

ping-pong [asztalitenisz] asztalok; plüss játékok azokra erősített szundikendővel; poharak kockajátékhoz;

pörgettyűk, búgócsigák [játékok]; rajtgépek sporthoz; ritmikus sportgimnasztika szalagok; robbanókupakok

[játékok]; rollerek; rudak rúdugráshoz; rulett kerekek; sakkjátékok; sakktáblák; sárkányrepülők; síbotok; síbotok

görsíhez; siklóernyők; síkötések; sílécek; sílécek élei; sípcsontvédők [sportcikkek]; sítalp borítások; skiboardok,

hódeszkák; snooker [sznúker] dákók; soros görkorcsolyák; sporthálók; stresszoldó kézi játékok; súlyemelő övek

[sportcikkek]; súlyzók; surfski kajakok; szánkók; szánkók [sportcikkek]; szappanbuborék fújók [játékszerek];

szeleptűk játéklabdák felfújására szolgáló pumpákhoz; szigonypuskák [sportcikkek]; színházi álarcok, maszkok;

szörfdeszkák; társasjátékok; távvezérlésű játékjárművek; tekebábuk; telekommunikációs funkciókkal rendelkező

hordozható játékok és játékszerek; teniszhálók; teniszlabda dobó eszközök; térdvédők [sportcikkek]; testedző

berendezések; testedző övek a derék karcsúsítására; tollaslabdák; tornabotok; tornaeszközök; trambulinok;

triciklik gyermekek számára [játékok]; ugródeszkák [sportszerek]; úszódeszkák [kickboardok]; úszóhártyás

kesztyűk úszáshoz; úszók horgászathoz/halászathoz; úszómedencék [játékcikkek]; úszómellények, úszódzsekik;

úszóövek; ütők játékokhoz; üveggolyók; védőpárnázatok, védőtömések [sportruházat részei];

vezérlőberendezések játékokhoz; vezérlők játékkonzolokhoz; vidámparki hinták, berendezések; vívófegyverek;

 vívókesztyűk; vívómaszkok, vívóálarcok; zsetonok szerencsejátékokhoz.

 30    Agávé szirup [természetes édesítőszer]; almaszósz [ízesítők/fűszerek]; ánizsmag; árpa őrlemény; babliszt;

baozi [töltött gőzölt tészta]; bibimbap [zöldségfélékkel és marhahússal kevert rizs]; borkő [monokálium-tartarát]

kulináris célokra; bors; bors [ételízesítő]; briós; bulgur; burgonyaliszt; burritók; búzacsíra emberi fogyasztásra;

búzadara; búzaliszt; chips [gabonakészítmény]; chow-chow [zöldséges ízesítő]; chutney [fűszeres ízesítő]; cikória

[pótkávé]; croissant-ok; cukor; cukorból készült tortadíszek; cukormáz süteményekhez; curry [fűszer];

csillagánizs; csokis párnák [péksütemények]; csokoládé; csokoládé alapú szendvicskrémek; csokoládé-bevonatú

diófélék; csokoládéból készült tortadíszek; csokoládés italok tejjel; csokoládés italporok; csokoládés mousse-ok

[habok]; dara emberi fogyasztásra; darált fokhagyma [fűszer]; desszert mousse-ok [cukrászárú]; diófélékből

készült lisztek; dióféléket tartalmazó kenhető csokoládék; zsemlemorzsa; zsemlék; zellersó; zabdara; zab alapú

ételek; vörösáfonya-szósz [ízesítők/fűszerek]; vanillin [vaníliapótló]; vanília [ízesítőszer]; vajas kekszek

[petit-beurre]; udon [japán metélt]; tükörmáz [tükörglazúr]; tortilla; tésztaöntetek; tésztában sült pástétom;

természetes édesítőszerek; tengervíz főzéshez; tengeri algába csavart, előkészített rizs; tejszínhabot keményítő

termékek; teák [nem gyógyászati használatra]; teahelyettesítőként használt virágok vagy levelek; tea alapú italok

tejjel; tea alapú italok; tea; tavaszi tekercs; tápiókaliszt; tápióka; tamarind [ízesítő]; taco; tabulé [arab saláta];

szusi; szörbetek [fagylaltok]; szószok [ízesítőszerek, fűszeres mártások]; szójabab krém [ételízesítő]; szójaliszt;

szójaszósz; szirupok és melasz; szezámmagok [fűszerek]; szerecsendió; szendvicsek; szegfűszeg [fűszer];

szegfűbors; szágó; sütőszóda [szódabikarbóna sütési célokra]; sütőpor; süteménytészta; süteményporok;

süteményekhez való tészta; sűrítőszerek főzéshez; spagetti; sörecet; sós palacsintakeverékek; sós palacsinták;

sonkamáz; só élelmiszerek tartósítására; soba tészta [japán hajdinametélt, nyers]; snack ételek (gabona alapú -);
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salátaöntetek; sajtburgerek [szendvicsek]; sáfrány [ételízesítő]; rizssütemény; rizs rágcsálnivalók; rizs alapú

rágcsálnivalók; rizspép étkezési célokra; rizspuding; pudingok; quiche [tésztában sült sós sodó]; rágógumi; ramen

[japán tésztaalapú étel]; ravioli; rizs; propolisz; profiterol; pralinék; pótkávé; pizza; piccalilli (zöldséges, fűszeres

szósz); petits fours [sütemény]; pesto [szósz]; pelmenyi [orosz, hússal töltött gombóc]; pattogatott kukorica;

pasztillák, szögletes cukorkák [édességek]; paradicsomszósz; panírkeverékek; pálmacukor; palacsinták; onigiri

[rizsgolyók]; nyers tészták; nugát; növényi készítmények pótkávéként való használatra; narancsvirágvíz ízesítési

célokra; müzli; mustárliszt; mustár; moszat tea; metélt tészta, nudli, galuska; méz; metélttészta-alapú készételek;

mentolos cukorkák; menta cukrászati használatra; méhpempő; marinádok [fűszeres pácok]; marcipán massza;

marcipán; mandulás édességek; maláta emberi fogyasztásra; malátacukor, maltóz; makaróni; majonéz; magas

protein tartalmú gabonaszeletek; macaron [mandulás cukrászsütemény]; lisztből készült tészták; lisztalapú

gombócok; liszt; lepények; lenmag étkezési célokra [ízesítés]; leheletfrissítő mentabonbonok; leheletfrissítő

rágógumi; laksa; kuszkusz [búzadara]; kurkuma; kukorica, sült; kukoricapehely; kukoricaliszt; kukorica, darált;

kukoricadara; kruton (pirított zsemlekocka); krumplialapú lepénykenyerek; kristályosított kandiscukor;

kötőanyagok kolbászhoz; kötőanyagok fagylaltokhoz, jégkrémekhez; kovász; konyhasó; kókuszos macaronok;

kimcshi-palacsinta (erjesztett zöldséges palacsinta); kétszersültek; ketchup [szósz]; kerti gyógynövények,

tartósított [ízesítőszerek]; kenyér kovász nélkül, macesz; kenyér; kekszek, rágcsálnivalók; kávé tejjel; kávé,

pörköletlen; kávé alapú italok; kávéaromák; kávékapszulák; kávé; karamellkrém [karamellizált tejkrém];

karamellák [cukorkák]; kapribogyók; kandiscukor; kamilla-alapú italok; kakaóitalok tejjel; kakaóalapú italok;

kakaó; jiaozi (töltött tésztagombócok); jég, természetes vagy mesterséges; jégkrém nyalókák, fagylalt nyalókák,

pálcikás jégkrémek; jégkockák; jégkása édes vörösbabbal; jeges tea; ízesítőszerek süteményekhez [kivéve

illóolajok]; ízesítők italokhoz [kivéve illóolajok]; húspuhító szerek, háztartási használatra; durva árpaliszt; ecet;

édesgyökér [cukrászáru]; édesgyökér [édesség]; édességek karácsonyfák díszítéséhez; égetett krém; ehető papír;

ehető rizspapír; élelmiszer-ízesítők, az illóolajok kivételével; élesztő; élesztők, erjesztőanyagok tésztákhoz;

esszenciák élelmiszerekhez, kivéve az étereszenciákat és az esszenciaolajokat; ételízesítő [fűszer]; ételkeményítő;

étkezési papírostyák; fagyasztott joghurtok [fagylaltok, jégkrémek]; fagyasztva szárított ételek, fő összetevőként

rizzsel; fagyasztva szárított ételek, fő összetevőként tésztával; fagylaltok és jégkrémek; fagylaltporok; fahéj

[fűszer]; feldolgozott hajdina; feldolgozott magok fűszerezési használatra; feldolgozott quinoa; fondant, tortamáz;

földimogyorós édességek; fűszerek; fűszerek, ízesítők; fűszeres készítmények ételekhez; fűszernövények;

gabonakészítmények; gabonaszeletek; glutén adalékok kulináris célokra; gluténmentes kenyér; glutén [sikér]

étkezési használatra; glükóz étkezési használatra; gofri; gyorsrizs; gyömbér [fűszer]; gyömbérkenyér,

mézeskalács; gyömbérpaszta [ízesítőszer]; gyümölcsös édességek; gyümölcsös sütemények/torták; gyümölcsös

zselés cukor [édességek]; gyümölcsszószok; hajdinaliszt [élelmiszerekhez]; halva [édességféle]; hántolt árpa;

 harissa [ízesítő]; hot dogok [szendvicsek]; húslé, mártás, szaft; húsos piték.

 32    Alkoholmentes almabor; alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes

gyümölcskivonatok; alkoholmentes italok; alkoholmentes koktélok; alkoholmentes teaízű italok; aloe vera italok,

alkoholmentes; árpabor [sör]; energiaitalok; citromos sör [shandy]; asztali vizek; ásványvíz [italok]; zöldséglevek

[italok]; üdítőitalok; vizek [italok]; tejsavó alapú italok; termékek szénsavas vizek előállításához; pasztillák

szénsavas italokhoz; paradicsomlevek [italok]; porok szénsavas italokhoz; proteinnel dúsított sportitalok; mustok;

szárított gyümölcsökből készült alkoholmentes italok; szasszaparilla [alkoholmentes ital]; szénsavas víz;

szódavíz; szódavizek; szójaalapú italok, nem tejpótlók; rizsalapú italok, melyek nem tejpótlók; smoothie-k

[gyümölcs- vagy zöldségitalok]; söralapú koktélok; sörcefre; sörbetek [italok]; szörpök italokhoz; szörpök

limonádékhoz; sörök; izotóniás italok; kávé ízesítésű üdítőitalok; gyömbéres üdítőital; gyümölcslevek;

gyümölcsnektárok, alkoholmentes; készítmények italokhoz; lítiumos vizek; kvasz [alkoholmentes ital];

limonádék; kivonatok alkoholmentes italok készítéséhez, illóolajok formájában; malátacefre; malátasör; méz

 alapú alkoholmentes italok; komlókivonatok sör előállításához; szőlőmust.

 33    Szeszes italok; szaké; vodka; whisky; kevert alkoholos italok, nem söralapú; koktélok; körtebor; likőrök;

lőre, csiger; mentalikőr; mézsör; rizspálinka; rum; alkoholos kivonatok; almabor; ánizslikőr, anisette; alkoholos

esszenciák; alkoholos gyümölcskivonatok; alkoholos italok (sörök kivételével); aperitifek; arak [rizspálinka];
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brandy, borpárlat; cukornádalapú alkoholos italok; curacao; cseresznyepálinka; digesztívek [likőrök és szeszes

italok]; gabonaalapú desztillált alkoholos italok; égetett szeszesitalok; gyomorkeserű [bitter] italok;

 gyümölcstartalmú alkoholos italok; gin; borok.

 35    Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok

frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; adminisztrációs szolgáltatások gyógyászati beutalókkal

kapcsolatban; adminisztratív támogatás pályázati felhívások megválaszolásához; adóbevallás-benyújtási

szolgáltatások; adóbevallások elkészítése; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; állásközvetítő irodák;

árösszehasonlító szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi

célokból; áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciója

sportesemények szponzorálásával; árusító automaták kölcsönzése; árusító standok bérbeadása; árverési

szolgáltatások; átmeneti üzletmenedzsment; bérszámfejtés; beszerzői szolgáltatások [áruk, illetve szolgáltatások

beszerzése más cégeknek]; célzott marketing; divatbemutatók szervezése promóciós célokból; értékesítési

promóciós szolgáltatások; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra;

felhasználói vélemények szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; fénymásolási szolgáltatások;

fénymásológépek kölcsönzése; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; gazdasági előrejelzések; gazdasági

versennyel kapcsolatos információszerzési szolgáltatások; gépírási szolgáltatások; gyógyszerészeti,

állatgyógyászati és egészségügyi készítményekhez és gyógyászati eszközökhöz kapcsolódó nagykereskedelmi

szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények, valamint gyógyászati eszközök kis-

és nagykereskedelme; gyorsírási szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése;

hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; időpont-emlékeztető szolgáltatások

[iroda funkciók]; időpont-ütemezési szolgáltatások [iroda funkciók]; import-export ügynökségek; információk

számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; irodagépek

és irodafelszerelés kölcsönzése; irodai berendezések kölcsönzése közösségi munkahelyeken; írott kommunikáció

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

tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi

közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi lobbizási szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és

megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi vásárok

rendezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; kirakatrendezés; kiskereskedelmi szolgáltatások

művészeti galériák által kínált műtárgyakhoz; kiszervezett vállalatirányítás; kommunikáció átírása [irodai

funkciók]; konzultáció személyzeti kérdésekben; költöztető szolgálat vállalkozások számára; költségelemzés;

közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati szolgáltatások;

közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell közvetítés reklám- vagy

kereskedelmi célból; marketing szoftverkiadás keretében; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati

szolgáltatások; munkaerő-toborzás; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; online hirdetői

tevékenység számítógépes hálózaton; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető csengőhangokhoz; online

kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető digitális zenékhez; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és

előre rögzített zenékhez és filmekhez; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére;

outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; Pay Per Click (PPC) hirdetés; péktermékekkel kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; pénzügyi auditálás; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci

tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése;

reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás;

reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára

vonatkozó tanácsadás; reklámkoncepciók kidolgozása; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása;

reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; repülőgéppel gyakran

közlekedők számára szóló programok igazgatása; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok

irányításában és működtetésében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák

összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés; szakmai önéletrajz írása mások számára; szállodai üzletvezetés;

számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; számlakivonatok összeállítása; számlázás; személyzet kiválasztása
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pszichológiai eljárásokkal; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó

előfizetések ügyintézése; telefonközpontok üzemeltetése mások megbízásából; telefonos üzenetközvetítés

[telefonon el nem érhető ügyfeleknek]; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási

műsorok készítése; termékminták, áruminták terjesztése; titkársági szolgáltatások; tördelési szolgáltatások

hirdetési célokból; újság előfizetések ügyintézésével kapcsolatos szolgáltatások; ügyfélprofil meghatározása

kereskedelmi vagy marketing célokra; üzleti értékelések; üzleti hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzleti

információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti

könyvvizsgálat; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók

összehozásával kapcsolatosan; üzleti menedzsment előadóművészek részére; üzleti projektmenedzsment

szolgáltatások építőipari projektekhez; üzleti szerződések tárgyalása másik fél megbízásából; üzleti tájékoztatás,

információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel

kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel sportolók

számára; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; vállalati kommunikációs szolgáltatások; vásárlási

megrendelések ügyintézése; visszatérítési programok üzleti irányítása harmadik felek számára; webindexelés

 kereskedelmi vagy reklám célokra.

 41    Zeneszerzés; zenekarok szolgáltatásai; zenei produkciók; vallásoktatás; varieté-előadások bemutatása;

versenyek szervezése és lebonyolítása [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; színpadi díszletek

kölcsönzése; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve

reklámszövegek]; táboroztatás; televíziós szórakoztatás; teniszpályák kölcsönzése; testnevelés; tolmács

szolgáltatások; tornatanítás; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra; tréningszimulátorok bérbeadása; sado

oktatás [japán teázási szertartással kapcsolatos oktatás]; sajátos igényekkel foglalkozó asszisztensek által nyújtott

oktatási szolgáltatások; show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai];

sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével; sportlétesítmények üzemeltetése; sportpályák bérbeadása;

sportversenyek rendezése; stadionok bérbeadása; stúdiószolgáltatások; szabadidős létesítmények üzemeltetése;

szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szakmai átképzés; számítógépes hálózatról online

biztosított játékszolgáltatások; szerencsejátékok; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szimulátorokkal

nyújtott képzési szolgáltatások; színházi produkciók; szinkronizálás; személyes oktatófórumok rendezése és

levezetése; személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; szemináriumok szervezése és lebonyolítása;

szépségversenyek szervezése; mentorálás; mikrofilmezés; modellt ülés művészek számára; múzeumi

szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; mozgókönyvtári szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése; művészeti

alkotások bérbeadása; művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások; nem

letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem letölthető televízióműsorok biztosítása

digitális videotár szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek publikálása; nyereményjátékok működtetése;

oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; óvodák; pályaválasztási tanácsadás; partik tervezése

[szórakoztatás]; rádió- és televíziókölcsönzés; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri

szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; oktatóvizsga drónok vezetésére képesítést szerezni kívánó felhasználók

számára; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása;

gyakorlati képzés [szemléltetés]; hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki szolgáltatások rendezvényekhez;

hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra; idegenvezetős túrák

levezetése; időmérés sporteseményeken; kalligráfiai [szépírási] szolgáltatások; jelbeszéd fordítása; jegyirodai

szolgáltatások [szórakoztatás]; játéktermi szolgáltatások nyújtása; játékkölcsönzés; iskolák által nyújtott oktatási

szolgáltatások; játékfelszerelések kölcsönzése; játékkaszinók [szerencsejátékok]; 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;
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levelező tanfolyamok; aikido oktatás; akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés];

állatidomítás, kiképzés; állatkertek szolgáltatásai; arcfestés; audioberendezések kölcsönzése; bálok szervezése;

beltéri akváriumok kölcsönzése; bentlakásos iskolák; cirkuszok; coaching [tréning]; cosplay szórakoztató

rendezvények szervezése; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; diszkók

szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; dzsúdó [judo] oktatás; egészségklub

szolgáltatások [egészség és fitnesz]; éjszakai klubokban nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; elektronikus

kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok online publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő

előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; felhasználói értékelések

szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása szórakoztató

vagy kulturális célokra; fényképészet; filmek feliratozása; filmfelvevő berendezések kölcsönzése;

filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók;

filmszínházi előadások, filmbemutatók; fitnesz órák vezetése; fizikai erőnléti felmérési szolgáltatások edzési

célokra; fordítás és tolmácsolás; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok készítése;

 golflétesítmények üzemeltetése.

 ( 111 )  237.996

 ( 151 )  2022.06.14.

 ( 210 )  M 21 03636

 ( 220 )  2021.10.22.

 ( 732 )  DVSC FUTBALL Szervező Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Léka Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Abszorbens papír vagy műanyag, élelmiszerek csomagolásához; acél tollak; agyag modellezéshez;

almanachok; arany töltőtoll hegyek; asztali futók papírból; asztali iratrendező tálcák; asztali könyöklők;

asztalneműk papírból; atlaszok; átlátszó vetítőfóliák [papíráruk]; autotípiák, fénykép metszetek; bankjegyek;

bankkártya leolvasók, nem elektromos; bélyegzőpárnák, festékpárnák; bélyegző [pecsét] tartó dobozok;

bélyegzőtartók; bérmentesítő gépek [irodagépek]; betűk acélból; biológiai metszetek mikroszkópos

vizsgálatokhoz [oktatási anyagok]; blokkok [papíráruk]; blotter papírok; bónok, utalványok; borítékok

[papíráruk]; cégtáblák papírból vagy kartonból; celluloid lapok rajzfilmkészítéshez; ceruzahegyező gépek;

ceruzahegyezők [elektromos vagy nem elektromos]; ceruzák; ceruzatartók; címbélyegzők, címbélyegek; címkék

kartotéklapokhoz; címkék papírból vagy kartonból; címkéző készülékek; címkéző készülékek, kézi; címtáblák

címezőgépekhez; címzőgépek; csatok névjegykártya-tartókhoz [irodai felszerelések]; csekk-könyv borítók;

csipeszes felírótáblák; csomagolóanyag keményítőből; csomagolóanyagok palackokhoz papírból vagy kartonból;

csomagolóanyagok papírból vagy kartonból [párnázó-, töltőanyagok]; csomagolópapír; csomagolások, borítások

palackokhoz papírból vagy kartonból; daloskönyvek; dekoratív csillám irodai célokra; derékszögű vonalzók

rajzoláshoz; diagramok; dossziék [papíráruk]; ecsetek; egészségügyi papír, WC-papír; elektrotípiák,

galvanotípiák; előkék papírból; elválasztó lapok, regiszterek iratrendezőkhöz; építészeti makettek; érmetálcák;

értesítő kártyák; érvénytelenítő bélyegzők; ezüstpapír; fapép karton [papíráru]; fatartalmú papír; fedelek, kötések,

borítók [papíráruk]; fényképtartók; fényképek [nyomtatott]; fényképek beragasztására szolgáló készülékek;

fénymásolópapír, nyomtatópapír; festékkészletek [iskolai használatra]; festékkeverő csészék művészek részére;
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festéklapok iratmásoló gépekhez; festéklapok másológépekhez; festéktálcák; festmények [képek], keretezve vagy

anélkül; festőállványok; festővásznak; folyóiratok; gémkapocs; füzetek, könyvek íráshoz vagy rajzoláshoz;

földrajzi térképek; földgömbök; formanyomtatványok, űrlapok; formák modellező agyagokhoz [művészeti

anyagok]; ívek [papíráruk]; iskolaszerek [papíráruk]; írótábla törlők; írószertartók [készletek]; írószerek; írólap,

írópapír; írókréta; írókészletek [papíráruk]; írógépszalagok, festékszalagok; íróecsetek; íróeszközök;

írófelszerelések; írógép billentyűk; írógépek, elektromos és nem elektromos; írógéphengerek; irodai

lyukasztógépek; irodai nedvesítők; irodaszer szekrények [irodai berendezések]; irodagépek borítékok lezárására;

irattartók [papíráru]; irodai bélyegzőgépek; irodai gumiszalagok; irodai kaparókések; irodai kapcsok; irodai

kapcsok, iratkapcsok; irodai kellékek; golyóstollak; görbevonalzók; grafikai reprodukciók; gyűjthető kártyák,

nem játékokhoz; gyűrűs irattartók, iratrendezők; halenyv papíripari vagy háztartási használatra; hasáb alakú

vonalzók, térzők, űrtöltők; hektográfok, sokszorosító készülékek; hengerek szobafestőknek; hímzőminták;

hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; hírlevelek; hordozható nyomdakészletek [irodai cikkek]; indigópapír;

írásminták; iratgyűjtők, dossziék; iratmegsemmisítők irodai használatra; javítófolyadékok [irodai cikkek];

javítószalagok [irodai cikkek]; kromolitográfiák; krétatartók; kréta spray; kötőszalagok [könyvkötészet]; körzők;

könyvtámaszok; könyvlaprögzítők; könyvkötő szövetek; könyvkötő fonalak; képregények; kézikönyvek

[útmutatók]; kéztámasztók festőknek; klisék, nyomódúcok; könyvecskék, brosúrák; könyvek; könyvjelzők;

könyvkötészeti cikkek; könyvkötő berendezések és gépek [irodai eszközök]; javítótinták

[fénynyomatkészítéshez]; jegyek; jelölő kréta; jelölőtűk rajzoláshoz, rajztűk; kalapdobozok kartonból; kaparós

matricák; karcolótűk; karkötők íróeszközök rögzítésére; karton; kartoncsövek, papírlemez csövek; kartotékok,

kartoték kártyák; kártyák; katalógusok; keményítő enyv irodai vagy háztartási célokra; képek; képeslapok,

levelezőlapok; metszetek; naptárak; naplófőkönyvek, főkönyvek; műanyagfóliák csomagolásra; műanyagok

modellezéshez; műanyag tasakok kisállatok ürülékének kidobásához; modellező anyagok; modellező paszta;

modellező viasz, nem fogászati célokra; mimeográf készülékek és gépek; mutatópálcák, nem elektromos;

litografált műtárgyak; litográfiai kövek; litográfiai kréta; mappák; laminálók irodai használatra; levélzáró

öntapadós ragasztókorongok; lemezek metszetek készítéséhez; lyukkártyák jacquard szövőszékekhez; magazinok,

revük [időszaki lapok]; márványozófésűk; másológépek, duplikátorok; zsírpapír, viaszpapír; zenélő

üdvözlőlapok; zászlók papírból; zászlófüzér papírból; xuan papír [kínai festményekhez és kalligráfiákhoz];

zacskók csomagolásra papírból vagy műanyagból; zacskók mikrohullámú sütéshez; vizsgálóasztalokon használt

papír; vonalkód szalagok; vonalzók műszaki rajzokhoz; újságok; útlevéltartók; üdvözlőlapok, üdvözlőkártyák;

vasi [japán merített papír]; vászon könyvkötéshez; védőborítók könyvekhez; világító papír; virágcserépburkolók

papírból; viszkózlapok, lemezek csomagolásra; visszahúzódó zsinórok névtábla-tartókhoz [irodai felszerelések];

vízfestmények, akvarellek; töltőtoll; törlésre szolgáló termékek; tusok; tuskihúzók; tűzőgépek [irodai cikkek];

T-vonalzók, fejes vonalzók rajzoláshoz; ujjas előkék, papírból; ujjnedvesítő [irodaszerek]; ujjvédők irodai

használatra; újrahasznosított cellulózlapok csomagoláshoz; tinta- és tolltartó állványok; tinták; tintarudak;

toalettkendők papírból; tollak [irodai cikkek]; toll- és ceruzatartók; töltőceruzák [rotringok]; töltőanyagok

papírból vagy kartonból; többmásolatos papírok [írószer]; tolltörlők; tollhegyek; tollszártartók; tolltartó dobozok;

tolltartó kapcsok, csipeszek; szénceruzák; színes olajnyomatok; színező könyvek; szivargyűrűk; szobrocskák,

figurák papírmaséból; tervrajzok; tanítási és oktatási anyagok [kivéve készülékek, berendezések]; szűrőpapír;

szteatit [szabókréta]; szövettani metszetek [oktatási eszközök]; szórólapok; szövegkiemelő tollak; scrapbook

[családi albumok]; sminkeltávolító papírkendők; söröskorsó alátétek; szabásminták; számítási, számtani

táblázatok; szabókréta; számok [nyomdai karakterek]; számozókészülékek; szedőhajók [nyomdászat];

szedőregálok [nyomdai felszerelések]; szedővasak, szedő-sorjázók; szemeteszsákok papírból vagy műanyagból;

névkitűzők [irodai kellékek]; névtábla-tartók [irodai felszerelések]; noteszok; nyomatok [metszetek]; nyomdai

alátétek, nem textilből; nyomdai betűk; nyomtatott kották; nyomtatott publikációk; nyomtatott órarendek,

menetrendek; palatáblák [íráshoz]; palavesszők; nyomtatványok; nyúlékony műanyagfóliák rakodólapra

rakáshoz; orsók írógépszalagokhoz; öntapadós címkék, matricák [papíripari]; öntapadós textil [írószer és

papíráru]; öntapadós textil szalag [papíráruk]; pauszmásolatok; pecsétbélyegek; pauszpapír, szabásminta papír;

rajzok; rajztáblák; rajzszegek; rézkarcok, gravűrök; rizspapír; rotringhegyek, ceruzahegyek; sablonok ételek és
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italok díszítéséhez; sablonok [papíráruk]; sablonok, stencilek; sablonok törléshez; sablontartók; pecsételő

anyagok papíripari használatra; pecsétviasz; pénztárolók; pergamenpapír; plakátok, falragaszok papírból vagy

kartonból; polimer modellezőagyag; poszterek; postabélyegek; poháralátétek papírból; portrék, arcképek;

ragasztók irodai és otthoni célokra; ragasztószalagok irodai vagy háztartási célokra; prospektusok; radírgumik;

ragasztószalag-adagolók [irodai cikkek]; rajzeszközök; rajzkészletek; paletták festőknek; pantográfok

[rajzeszközök]; papírmasnik; papírmasé; papír kávéfilterek; papír-írószer áruk; papír alátétek; papír asztalterítők;

papírból készült fedők fogászati tálcákhoz; papírból készült poggyászellenőrző szelvények; papírból készült

szűrőanyagok; papírdobozkák, edénykék tejszínek, krémek tárolására; papír feliratok, zászlók; papír

felvevőgépekhez; papírnehezékek; papírok elektrokardiográfokhoz; papírok fiókok kibélelésére, illatosítva vagy

anélkül; papír rádiótáviratokhoz; papírszalagok; papírszalvéták; papírtörlők tisztítási célokra; papírszalagok vagy

lyukkártyák számítógépprogramok rögzítéséhez; papírzsebkendők, papírtörlők; pasztellek [kréták]; papírvágók

[irodai cikkek]; papír- vagy kartondobozok; papír- vagy műanyaglapok nedvesség ellenőrzésére élelmiszerek

csomagolásánál; papírzacskók; papírzacskók gyógyászati eszközök sterilizálásához történő használatra; papírvágó

 kések [irodai cikkek]; papírtörölközők; papír; buborékfólia (műanyag -) csomagoláshoz.

 25    Alsóruházat, fehérneműk; alsószoknyák; alvómaszkok; ascot nyakkendők; atlétatrikók; baba nadrágok

[ruházat]; ballonkabátok [ruházat]; bandana kendők; beépített LED-eket tartalmazó ruházat; boák [nyakbavalók];

bokacsizmák; bokszer alsónadrágok, bokszeralsók; bugyik; bundák, szőrmék [ruházat]; cilinderek, kürtőkalapok;

cipőfelsőrészek; cipőorrok; cipősarkak; cipősarokvédők; csecsemőkelengyék, babakelengyék; csípőszorítók;

csősálak; csuklyák, kapucnik [ruházat]; csúszásgátlók lábbelikhez; díszzsebkendők [ruházat]; dzsekik;

egyenruhák; esőruhák; facipők; fátylak [ruházat]; fejre való sálak, fejkendők; fejszalagok [ruházat]; felsőruházat;

fém cipőkellékek; fityulák; fodrász beterítőkendők; futballcipők; fülvédők [ruházat]; fürdőköpenyek,

fürdőköntösök; fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdőruhák, úszódresszek; fürdőszandálok,

fürdőcipők; fűzős bakancsok, csizmák; gallérok [ruházat]; hálóköntösök, pongyolák; harisnyaáruk, kötöttáruk;

harisnyák; harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók; harisnyanadrágok; hímzett ruhadarabok; hónaljvédők;

horgászmellények; hosszúnadrágok; ingek; izzadságfelszívó alsóruházat; izzadságfelszívó harisnyák;

izzadságfelszívó zoknik; jelmezek; jodhpur nadrágok, lovaglónadrágok; kamáslik [lábszárvédők]; judo

egyenruhák; kabátok, dzsekik; kalapáruk; kalap vázak; karate egyenruhák; karcsúsító anyagokat tartalmazó

ruházat; kemény ingmellek, plasztronok; kerékpáros ruházat; kész bélések [ruházat részei]; készruhák; kesztyűk;

kétujjas kesztyűk; kézelők [ruházat]; kezeslábasok [felsőruházat]; kimonók; kombinék [alsónemű]; kötények

[ruházat]; kötényruhák; kötöttáruk [ruházat]; lábbelik; lábszármelegítők; latex ruházat; legging nadrágok,

cicanadrágok; levehető gallérok; libériák, inasruhák; magas szárú lábbelik; mantilla fátyol; mellények; melltartók;

míderek; miseingek; miseruhák, kazulák; mitrák, püspöksüvegek; muffok [ruházat]; műbőr ruházat;

nadrágleszorítók, pantallók; nem elektromosan fűtött lábzsákok; nyakkendők; orárion [egyházi ruházat];

overallok, munkaruhák; öltönyök; öntapadós melltartók; övek [ruházat]; pénztartó övek [ruházat]; papírkalapok

[ruházat]; papírruházat; papucsok; parkák; partedlik, előkék, nem papírból; pelerinek; pizsamák; pólók; poncsók;

prémsálak [szőrmék]; pruszlikok, míderek, fűzős mellények; pufi dzsekik [ruházat]; pulóverek; pulóverek, kötött

pulóverek; rámák lábbelikhez; rash guard felső ruházat; rövid ujjú ingek; ruházat gépkocsivezetőknek; ruházati

cikkek; ruhazsebek; sálak; sapka ellenzők; sapkák; sapkák, kerek papi sapkák; sárcipők, gumicsizmák;

sarokerősítés harisnyákhoz; selyemövek, vállszalagok; síbakancsok, sícipők; síkesztyűk; sildek, napellenzők

[fejfedők]; skortok [sportszoknyák]; spárgatalpú cipők vagy szandálok; sportcipők; stoplik futballcipőkhöz;

talpak lábbelikhez; talárok; szövetkabátok, felöltők; szőrmebéléses kabátok; szoknyák; szarongok; szárik;

szandálok; svájcisapkák, barettek; strandruházat; strandcipők; teddyk [alsónemű]; tógák; tornacipők; torna- és

balettruhák; tornaruházat; trikó [alsónemű], kombiné; trikók; turbánok; ujjas előkék, nem papírból; úszósapkák;

valenki [orosz filccsizma]; vállbetétek western stílusú ingekhez; vállkendők, nagykendők; wetsuit ruhák

 vízisíeléshez; zoknik; zoknitartók; zuhanyzó sapkák.

 28    Videojátékok; agyaggalambdobó gépek; agyaggalambok [céltárgyak]; álcaponyvák, álcahálók

[sportcikkek]; állatcsalogató eszközök vadászathoz; álló edzőkerékpárok, szobabiciklik; árbócok

szörfdeszkákhoz; asztali társasjátékok; atléták által használt gyanták; babaágyak; babaházak; baba
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játszószőnyegek; baseball kesztyűk; baseball kesztyűk ütőjátékosoknak [játékfelszerelések]; babaruhák; babák;

békatalpak, búváruszonyok; békatalpak úszáshoz; berendezések játékokhoz; biliárdgolyók; biliárdasztalok;

biliárdasztal mandinerek; bingó kártyák; bobok, bobszánkók; bodyboard deszkák; bokszzsákok [boxzsákok];

bowling berendezések és gépezetek; bumerángok; bűvészkellékek; céltáblák; cumisüvegek játékbabáknak;

csalétkek vadászathoz vagy halászathoz; csocsóasztalok; csörgők [játékszerek]; csúszdák [játékszerek];

dákóhegyek biliárdhoz; dámajátékok; dámatáblák; darts; diszkoszok sportcélokra; dobókockák; dominójátékok;

drónok [játékszerek]; elektronikus céltáblák; építőjátékok; építőkockák [játékok]; eredményjelző karambolok

biliárdhoz; érmebedobásos játékautomaták; érmével működő biliárdasztalok; felfújható játékok úszómedencékbe;

felfújható tárgyak úszómedencében való használatra; férfi szuszpenzorok, altestvédők [sportcikkek]; fitnesz

gépek; fókabőrök [sílécek borítására]; frizbik; giroszkópok és repülésstabilizálók repülőgépmodellekhez;

golfkesztyűk; golftáska-címkék; golftáskák kerékkel vagy anélkül; golfütők; gördeszkák; görgők álló,

mozdulatlan edzőkerékpárokhoz, szobabiciklikhez; görkorcsolyák; görsí, síroller; gumi belsők labdákhoz;

gyepjavító szerszámok [golffelszerelések]; gyertyatartók karácsonyfákhoz; gyűjthető kártyák [kártyajátékok];

halaskosarak [horgászfelszerelés]; halhorgok; harangok karácsonyfákra; horgászzsinórok, horgászdamilok;

horgászorsók; horgászfelszerelések; horgászbotok; hordozható játékok képernyőihez kialakított védőfóliák;

hordozható játékok folyadékkristályos képernyővel, kijelzővel; hordozható egységek videojátékok játszásához;

hokiütők; hógömbök; hintalovak; hinták; hevederek vitorlás szörfdeszkákhoz; hegymászó hevederek; hótalpak;

húrok, bélhúrok ütőkhöz; íjak íjászathoz; íjászfelszerelések; illatos csalik, csalétkek vadászathoz vagy

horgászathoz; játékállatok; játékautók; játékfegyverek; játékfigurák; játékgitt; játék gyurma; játékházak;

játékkártyák; játékkonzolok; játék kozmetikumok [nem használható]; játéklabdák, játszólabdák; játékmacik,

játékmackók; játékmodellek; játékok; játékok kisállatoknak; játékrobotok; játék sárkányok; játéksátrak;

játékszerek; játéktermi video játékgépek; jógahinták; joystickek, botkormányok videojátékokhoz;

kaleidoszkópok; kaparós sorsjegyek lottó játékokhoz, szerencsejátékokhoz; kapásérzékelők [horgászfelszerelés];

kapásjelzők [horgászfelszerelés]; karácsonyfadíszek, a világítási cikkek és édességek kivételével; karácsonyfák

műanyagból; karácsonyfa talpak; karácsonyi pukkanó bonbonok; karikadobálós játékok; karikajátékok; kesztyűk

[játékok tartozékai]; kézi golfkocsik; kifejezetten játéklabdákhoz használandó pumpák; kifejezetten

sífelszerelésekhez kialakított táskák; kifejezetten szörfdeszkákhoz kialakított táskák; kirakós játékok [puzzle];

kiságyforgók [játékok]; kitömött játékok; konfetti; korcsolyák; könyökvédők [sportcikkek]; kréták

biliárddákókhoz; krikett táskák; labdaadogató gépek; labdák játékokhoz; lágyékvédők sportoláshoz; leash-ek

szörfdeszkákhoz [pórázok]; lebegő eszközök úszáshoz; léggömbök partikhoz; légpisztolyok [játékok];

lepkehálók; madzsong [kínai dominójáték]; marionettek, bábuk; mászógépek [hegymászó felszerelés];

matrjoska-babák [orosz fajáték, egymásba rakott, egyre kisebb, kettészedhető babák]; mellkas expanderek

[edzőeszközök]; méretarányos járműmodellek; méretarányos modell készletek [játékok]; merítőhálók

horgászáshoz; mesterséges csalik horgászathoz; műhó karácsonyfákhoz; nyerőgépek szerencsejátékokhoz; orsók

sárkányokhoz; ostábla; ökölvívó kesztyűk, bokszkesztyűk [boxkesztyűk]; pacsinko [pachinko]; paddleboardok;

paintball fegyverek [sporteszközök]; paintball [lövedékek paintball fegyverekhez] sportcikkek; parittyák, csúzlik

[sportcikkek]; parti kalapok papírból; parti kellékek; parti konfettiágyúk; patkó játékok; patronok durranós

pisztolyokhoz [játékok]; pénzbedobós játékgépek; piňaták [édességgel, játékokkal töltött parti kellékek];

ping-pong [asztalitenisz] asztalok; plüss játékok azokra erősített szundikendővel; poharak kockajátékhoz;

pörgettyűk, búgócsigák [játékok]; rajtgépek sporthoz; ritmikus sportgimnasztika szalagok; robbanókupakok

[játékok]; rollerek; rudak rúdugráshoz; rulett kerekek; sakkjátékok; sakktáblák; sárkányrepülők; síbotok; síbotok

görsíhez; siklóernyők; síkötések; sílécek; sílécek élei; sípcsontvédők [sportcikkek]; sítalp borítások; skiboardok,

hódeszkák; snooker [sznúker] dákók; soros görkorcsolyák; sporthálók; stresszoldó kézi játékok; súlyemelő övek

[sportcikkek]; súlyzók; surfski kajakok; szánkók; szánkók [sportcikkek]; szappanbuborék fújók [játékszerek];

szeleptűk játéklabdák felfújására szolgáló pumpákhoz; szigonypuskák [sportcikkek]; színházi álarcok, maszkok;

szörfdeszkák; társasjátékok; távvezérlésű játékjárművek; tekebábuk; telekommunikációs funkciókkal rendelkező

hordozható játékok és játékszerek; teniszhálók; teniszlabda dobó eszközök; térdvédők [sportcikkek]; testedző

berendezések; testedző övek a derék karcsúsítására; tollaslabdák; tornabotok; tornaeszközök; trambulinok;
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triciklik gyermekek számára [játékok]; ugródeszkák [sportszerek]; úszódeszkák [kickboardok]; úszóhártyás

kesztyűk úszáshoz; úszók horgászathoz/halászathoz; úszómedencék [játékcikkek]; úszómellények, úszódzsekik;

úszóövek; ütők játékokhoz; üveggolyók; védőpárnázatok, védőtömések [sportruházat részei];

vezérlőberendezések játékokhoz; vezérlők játékkonzolokhoz; vidámparki hinták, berendezések; vívófegyverek;

 vívókesztyűk; vívómaszkok, vívóálarcok; zsetonok szerencsejátékokhoz.

 30    Agávé szirup [természetes édesítőszer]; almaszósz [ízesítők/fűszerek]; ánizsmag; árpa őrlemény; babliszt;

baozi [töltött gőzölt tészta]; bibimbap [zöldségfélékkel és marhahússal kevert rizs]; borkő [monokálium-tartarát]

kulináris célokra; bors; bors [ételízesítő]; briós; bulgur; burgonyaliszt; burritók; búzacsíra emberi fogyasztásra;

búzadara; búzaliszt; chips [gabonakészítmény]; chow-chow [zöldséges ízesítő]; chutney [fűszeres ízesítő]; cikória

[pótkávé]; croissant-ok; cukor; cukorból készült tortadíszek; cukormáz süteményekhez; curry [fűszer];

csillagánizs; csokis párnák [péksütemények]; csokoládé; csokoládé alapú szendvicskrémek; csokoládé-bevonatú

diófélék; csokoládéból készült tortadíszek; csokoládés italok tejjel; csokoládés italporok; csokoládés mousse-ok

[habok]; dara emberi fogyasztásra; darált fokhagyma [fűszer]; desszert mousse-ok [cukrászárú]; diófélékből

készült lisztek; dióféléket tartalmazó kenhető csokoládék; zsemlemorzsa; zsemlék; zellersó; zabdara; zab alapú

ételek; vörösáfonya-szósz [ízesítők/fűszerek]; vanillin [vaníliapótló]; vanília [ízesítőszer]; vajas kekszek

[petit-beurre]; udon [japán metélt]; tükörmáz [tükörglazúr]; tortilla; tésztaöntetek; tésztában sült pástétom;

természetes édesítőszerek; tengervíz főzéshez; tengeri algába csavart, előkészített rizs; tejszínhabot keményítő

termékek; teák [nem gyógyászati használatra]; teahelyettesítőként használt virágok vagy levelek; tea alapú italok

tejjel; tea alapú italok; tea; tavaszi tekercs; tápiókaliszt; tápióka; tamarind [ízesítő]; taco; tabulé [arab saláta];

szusi; szörbetek [fagylaltok]; szószok [ízesítőszerek, fűszeres mártások]; szójabab krém [ételízesítő]; szójaliszt;

szójaszósz; szirupok és melasz; szezámmagok [fűszerek]; szerecsendió; szendvicsek; szegfűszeg [fűszer];

szegfűbors; szágó; sütőszóda [szódabikarbóna sütési célokra]; sütőpor; süteménytészta; süteményporok;

süteményekhez való tészta; sűrítőszerek főzéshez; spagetti; sörecet; sós palacsintakeverékek; sós palacsinták;

sonkamáz; só élelmiszerek tartósítására; soba tészta [japán hajdinametélt, nyers]; snack ételek (gabona alapú -);

salátaöntetek; sajtburgerek [szendvicsek]; sáfrány [ételízesítő]; rizssütemény; rizs rágcsálnivalók; rizs alapú

rágcsálnivalók; rizspép étkezési célokra; rizspuding; pudingok; quiche [tésztában sült sós sodó]; rágógumi; ramen

[japán tésztaalapú étel]; ravioli; rizs; propolisz; profiterol; pralinék; pótkávé; pizza; piccalilli (zöldséges, fűszeres

szósz); petits fours [sütemény]; pesto [szósz]; pelmenyi [orosz, hússal töltött gombóc]; pattogatott kukorica;

pasztillák, szögletes cukorkák [édességek]; paradicsomszósz; panírkeverékek; pálmacukor; palacsinták; onigiri

[rizsgolyók]; nyers tészták; nugát; növényi készítmények pótkávéként való használatra; narancsvirágvíz ízesítési

célokra; müzli; mustárliszt; mustár; moszat tea; metélt tészta, nudli, galuska; méz; metélttészta-alapú készételek;

mentolos cukorkák; menta cukrászati használatra; méhpempő; marinádok [fűszeres pácok]; marcipán massza;

marcipán; mandulás édességek; maláta emberi fogyasztásra; malátacukor, maltóz; makaróni; majonéz; magas

protein tartalmú gabonaszeletek; macaron [mandulás cukrászsütemény]; lisztből készült tészták; lisztalapú

gombócok; liszt; lepények; lenmag étkezési célokra [ízesítés]; leheletfrissítő mentabonbonok; leheletfrissítő

rágógumi; laksa; kuszkusz [búzadara]; kurkuma; kukorica, sült; kukoricapehely; kukoricaliszt; kukorica, darált;

kukoricadara; kruton (pirított zsemlekocka); krumplialapú lepénykenyerek; kristályosított kandiscukor;

kötőanyagok kolbászhoz; kötőanyagok fagylaltokhoz, jégkrémekhez; kovász; konyhasó; kókuszos macaronok;

kimcshi-palacsinta (erjesztett zöldséges palacsinta); kétszersültek; ketchup [szósz]; kerti gyógynövények,

tartósított [ízesítőszerek]; kenyér kovász nélkül, macesz; kenyér; kekszek, rágcsálnivalók; kávé tejjel; kávé,

pörköletlen; kávé alapú italok; kávéaromák; kávékapszulák; kávé; karamellkrém [karamellizált tejkrém];

karamellák [cukorkák]; kapribogyók; kandiscukor; kamilla-alapú italok; kakaóitalok tejjel; kakaóalapú italok;

kakaó; jiaozi (töltött tésztagombócok); jég, természetes vagy mesterséges; jégkrém nyalókák, fagylalt nyalókák,

pálcikás jégkrémek; jégkockák; jégkása édes vörösbabbal; jeges tea; ízesítőszerek süteményekhez [kivéve

illóolajok]; ízesítők italokhoz [kivéve illóolajok]; húspuhító szerek, háztartási használatra; durva árpaliszt; ecet;

édesgyökér [cukrászáru]; édesgyökér [édesség]; édességek karácsonyfák díszítéséhez; égetett krém; ehető papír;

ehető rizspapír; élelmiszer-ízesítők, az illóolajok kivételével; élesztő; élesztők, erjesztőanyagok tésztákhoz;

esszenciák élelmiszerekhez, kivéve az étereszenciákat és az esszenciaolajokat; ételízesítő [fűszer]; ételkeményítő;

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 12. szám, 2022.06.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1532



étkezési papírostyák; fagyasztott joghurtok [fagylaltok, jégkrémek]; fagyasztva szárított ételek, fő összetevőként

rizzsel; fagyasztva szárított ételek, fő összetevőként tésztával; fagylaltok és jégkrémek; fagylaltporok; fahéj

[fűszer]; feldolgozott hajdina; feldolgozott magok fűszerezési használatra; feldolgozott quinoa; fondant, tortamáz;

földimogyorós édességek; fűszerek; fűszerek, ízesítők; fűszeres készítmények ételekhez; fűszernövények;

gabonakészítmények; gabonaszeletek; glutén adalékok kulináris célokra; gluténmentes kenyér; glutén [sikér]

étkezési használatra; glükóz étkezési használatra; gofri; gyorsrizs; gyömbér [fűszer]; gyömbérkenyér,

mézeskalács; gyömbérpaszta [ízesítőszer]; gyümölcsös édességek; gyümölcsös sütemények/torták; gyümölcsös

zselés cukor [édességek]; gyümölcsszószok; hajdinaliszt [élelmiszerekhez]; halva [édességféle]; hántolt árpa;

 harissa [ízesítő]; hot dogok [szendvicsek]; húslé, mártás, szaft; húsos piték.

 32    Alkoholmentes almabor; alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes

gyümölcskivonatok; alkoholmentes italok; alkoholmentes koktélok; alkoholmentes teaízű italok; aloe vera italok,

alkoholmentes; árpabor [sör]; energiaitalok; citromos sör [shandy]; asztali vizek; ásványvíz [italok]; zöldséglevek

[italok]; üdítőitalok; vizek [italok]; tejsavó alapú italok; termékek szénsavas vizek előállításához; pasztillák

szénsavas italokhoz; paradicsomlevek [italok]; porok szénsavas italokhoz; proteinnel dúsított sportitalok; mustok;

szárított gyümölcsökből készült alkoholmentes italok; szasszaparilla [alkoholmentes ital]; szénsavas víz;

szódavíz; szódavizek; szójaalapú italok, nem tejpótlók; rizsalapú italok, melyek nem tejpótlók; smoothie-k

[gyümölcs- vagy zöldségitalok]; söralapú koktélok; sörcefre; sörbetek [italok]; szörpök italokhoz; szörpök

limonádékhoz; sörök; izotóniás italok; kávé ízesítésű üdítőitalok; gyömbéres üdítőital; gyümölcslevek;

gyümölcsnektárok, alkoholmentes; készítmények italokhoz; lítiumos vizek; kvasz [alkoholmentes ital];

limonádék; kivonatok alkoholmentes italok készítéséhez, illóolajok formájában; malátacefre; malátasör; méz

 alapú alkoholmentes italok; komlókivonatok sör előállításához; szőlőmust.

 33    Szeszes italok; szaké; vodka; whisky; kevert alkoholos italok, nem söralapú; koktélok; körtebor; likőrök;

lőre, csiger; mentalikőr; mézsör; rizspálinka; rum; alkoholos kivonatok; almabor; ánizslikőr, anisette; alkoholos

esszenciák; alkoholos gyümölcskivonatok; alkoholos italok (sörök kivételével); aperitifek; arak [rizspálinka];

brandy, borpárlat; cukornádalapú alkoholos italok; curacao; cseresznyepálinka; digesztívek [likőrök és szeszes

italok]; gabonaalapú desztillált alkoholos italok; égetett szeszesitalok; gyomorkeserű [bitter] italok;

 gyümölcstartalmú alkoholos italok; gin; borok.

 35    Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok

frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; adminisztrációs szolgáltatások gyógyászati beutalókkal

kapcsolatban; adminisztratív támogatás pályázati felhívások megválaszolásához; adóbevallás-benyújtási

szolgáltatások; adóbevallások elkészítése; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; állásközvetítő irodák;

árösszehasonlító szolgáltatások; árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi

célokból; áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciója

sportesemények szponzorálásával; árusító automaták kölcsönzése; árusító standok bérbeadása; árverési

szolgáltatások; átmeneti üzletmenedzsment; bérszámfejtés; beszerzői szolgáltatások [áruk, illetve szolgáltatások

beszerzése más cégeknek]; célzott marketing; divatbemutatók szervezése promóciós célokból; értékesítési

promóciós szolgáltatások; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra;

felhasználói vélemények szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; fénymásolási szolgáltatások;

fénymásológépek kölcsönzése; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; gazdasági előrejelzések; gazdasági

versennyel kapcsolatos információszerzési szolgáltatások; gépírási szolgáltatások; gyógyszerészeti,

állatgyógyászati és egészségügyi készítményekhez és gyógyászati eszközökhöz kapcsolódó nagykereskedelmi

szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények, valamint gyógyászati eszközök kis-

és nagykereskedelme; gyorsírási szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése;

hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; időpont-emlékeztető szolgáltatások

[iroda funkciók]; időpont-ütemezési szolgáltatások [iroda funkciók]; import-export ügynökségek; információk

számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; irodagépek

és irodafelszerelés kölcsönzése; irodai berendezések kölcsönzése közösségi munkahelyeken; írott kommunikáció

és adatok regisztrálása; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információ és
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tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi

közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi lobbizási szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és

megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi vásárok

rendezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; kirakatrendezés; kiskereskedelmi szolgáltatások

művészeti galériák által kínált műtárgyakhoz; kiszervezett vállalatirányítás; kommunikáció átírása [irodai

funkciók]; konzultáció személyzeti kérdésekben; költöztető szolgálat vállalkozások számára; költségelemzés;

közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati szolgáltatások;

közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell közvetítés reklám- vagy

kereskedelmi célból; marketing szoftverkiadás keretében; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati

szolgáltatások; munkaerő-toborzás; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; online hirdetői

tevékenység számítógépes hálózaton; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető csengőhangokhoz; online

kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető digitális zenékhez; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és

előre rögzített zenékhez és filmekhez; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére;

outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; Pay Per Click (PPC) hirdetés; péktermékekkel kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; pénzügyi auditálás; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci

tanulmányok; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése;

reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás;

reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára

vonatkozó tanácsadás; reklámkoncepciók kidolgozása; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása;

reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; repülőgéppel gyakran

közlekedők számára szóló programok igazgatása; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok

irányításában és működtetésében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák

összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés; szakmai önéletrajz írása mások számára; szállodai üzletvezetés;

számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; számlakivonatok összeállítása; számlázás; személyzet kiválasztása

pszichológiai eljárásokkal; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó

előfizetések ügyintézése; telefonközpontok üzemeltetése mások megbízásából; telefonos üzenetközvetítés

[telefonon el nem érhető ügyfeleknek]; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási

műsorok készítése; termékminták, áruminták terjesztése; titkársági szolgáltatások; tördelési szolgáltatások

hirdetési célokból; újság előfizetések ügyintézésével kapcsolatos szolgáltatások; ügyfélprofil meghatározása

kereskedelmi vagy marketing célokra; üzleti értékelések; üzleti hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzleti

információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti

könyvvizsgálat; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók

összehozásával kapcsolatosan; üzleti menedzsment előadóművészek részére; üzleti projektmenedzsment

szolgáltatások építőipari projektekhez; üzleti szerződések tárgyalása másik fél megbízásából; üzleti tájékoztatás,

információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel

kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel sportolók

számára; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; vállalati kommunikációs szolgáltatások; vásárlási

megrendelések ügyintézése; visszatérítési programok üzleti irányítása harmadik felek számára; webindexelés

 kereskedelmi vagy reklám célokra.

 41    Zeneszerzés; zenekarok szolgáltatásai; zenei produkciók; vallásoktatás; varieté-előadások bemutatása;

versenyek szervezése és lebonyolítása [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; színpadi díszletek

kölcsönzése; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve

reklámszövegek]; táboroztatás; televíziós szórakoztatás; teniszpályák kölcsönzése; testnevelés; tolmács

szolgáltatások; tornatanítás; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra; tréningszimulátorok bérbeadása; sado

oktatás [japán teázási szertartással kapcsolatos oktatás]; sajátos igényekkel foglalkozó asszisztensek által nyújtott
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oktatási szolgáltatások; show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai];

sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével; sportlétesítmények üzemeltetése; sportpályák bérbeadása;

sportversenyek rendezése; stadionok bérbeadása; stúdiószolgáltatások; szabadidős létesítmények üzemeltetése;

szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szakmai átképzés; számítógépes hálózatról online

biztosított játékszolgáltatások; szerencsejátékok; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szimulátorokkal

nyújtott képzési szolgáltatások; színházi produkciók; szinkronizálás; személyes oktatófórumok rendezése és

levezetése; személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; szemináriumok szervezése és lebonyolítása;

szépségversenyek szervezése; mentorálás; mikrofilmezés; modellt ülés művészek számára; múzeumi

szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; mozgókönyvtári szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése; művészeti

alkotások bérbeadása; művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások; nem

letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem letölthető televízióműsorok biztosítása

digitális videotár szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek publikálása; nyereményjátékok működtetése;

oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; óvodák; pályaválasztási tanácsadás; partik tervezése

[szórakoztatás]; rádió- és televíziókölcsönzés; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri

szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; oktatóvizsga drónok vezetésére képesítést szerezni kívánó felhasználók

számára; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása;

gyakorlati képzés [szemléltetés]; hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki szolgáltatások rendezvényekhez;

hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra; idegenvezetős túrák

levezetése; időmérés sporteseményeken; kalligráfiai [szépírási] szolgáltatások; jelbeszéd fordítása; jegyirodai

szolgáltatások [szórakoztatás]; játéktermi szolgáltatások nyújtása; játékkölcsönzés; iskolák által nyújtott oktatási

szolgáltatások; játékfelszerelések kölcsönzése; játékkaszinók [szerencsejátékok]; 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; aikido oktatás; akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés];

állatidomítás, kiképzés; állatkertek szolgáltatásai; arcfestés; audioberendezések kölcsönzése; bálok szervezése;

beltéri akváriumok kölcsönzése; bentlakásos iskolák; cirkuszok; coaching [tréning]; cosplay szórakoztató

rendezvények szervezése; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; diszkók

szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; dzsúdó [judo] oktatás; egészségklub

szolgáltatások [egészség és fitnesz]; éjszakai klubokban nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; elektronikus

kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok online publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő

előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; felhasználói értékelések

szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása szórakoztató

vagy kulturális célokra; fényképészet; filmek feliratozása; filmfelvevő berendezések kölcsönzése;

filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók;

filmszínházi előadások, filmbemutatók; fitnesz órák vezetése; fizikai erőnléti felmérési szolgáltatások edzési

célokra; fordítás és tolmácsolás; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok készítése;

 golflétesítmények üzemeltetése.

 ( 111 )  237.997

 ( 151 )  2022.06.14.

 ( 210 )  M 21 03645

 ( 220 )  2021.10.22.

 ( 732 )  "FE-ZO" Kereskedelmi Kft., Szentgotthárd (HU)

 ( 740 )  Király György, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   32    Sörök és sörtermékek.

 ( 111 )  237.998

 ( 151 )  2022.06.14.

 ( 210 )  M 21 03107

 ( 220 )  2021.08.25.

 ( 732 )  OCEAN FOOD Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Naszádos és Prónay Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  237.999

 ( 151 )  2022.06.14.

 ( 210 )  M 21 02936

 ( 220 )  2021.08.02.

 ( 732 )  Fejér Market Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 541 )  LXNhome

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

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

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

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

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

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

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

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

 légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.

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

 37    Építőipari szolgáltatások; üzembehelyezési szolgáltatások; elektromos berendezések üzembe helyezésével

kapcsolatos tájékoztatás; elektromos berendezések üzembe helyezése és javítása; elektromos berendezések

zavarmentesítése; elektromos készülékek üzembe helyezése; elektromos kivitelezési, üzembe helyezési

szolgáltatások; elektromos világító- és áramellátó rendszerek üzembe helyezése; elektronikus kommunikációs

hálózatok üzembe helyezése; villanyszerelők által nyújtott szolgáltatások; villamossági, elektronikai kivitelezési

szolgáltatások; világítóberendezések telepítése; vezeték nélküli távközlési berendezések és vezeték nélküli helyi

 hálózatok üzembe helyezése; bányászati kitermelés, olaj- és gázfúrás.

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

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 12. szám, 2022.06.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1536



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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  238.000

 ( 151 )  2022.06.13.

 ( 210 )  M 21 03626

 ( 220 )  2021.10.21.

 ( 732 )  Szakács Tamás János, Debrecen (HU)

 ( 541 )  Picasso bagett

 ( 511 )  30    Pékáru, nevezetesen kenyér, kalács, friss péksütemények, kifli, zsemle, édes péksütemények, sós

péksütemények, töltetlen péksütemények, töltött péksütemények, fagyasztott péksütemények, elősütött

péksütemények, tartósított péksütemények, felületkezelt péksütemények; frissen sütött, fagyasztott, elősütött,

tartósított lepények, piték, piták, pirogok, pizzalapok, pizzák; frissen sütött, fagyasztott, elősütött, tartósított

hamburgerzsemlék; frissen sütött, fagyasztott, elősütött, tartósított hot dog kiflik; frissen sütött, fagyasztott,

elősütött, tartósított cereália alapú szendvicsalapok; frissen sütött, fagyasztott, elősütött, tartósított tortillák,

taco-k, lángosok; frissen sütött, fagyasztott, elősütött, tartósított bagel-ek, paninik; frissen sütött, fagyasztott,

elősütött, tartósított fánkok, palacsinták, gofrik, gombócok, knédlik; frissen sütött, fagyasztott, elősütött,

cukrászáru, nevezetesen cukrászsütemények, gyümölccsel töltött cukrásztermékek, piték, torták, kekszek

 (aprósütemények), fagyasztott cukrászsütemények.

 ( 111 )  238.001

 ( 151 )  2022.06.13.

 ( 210 )  M 21 03633

 ( 220 )  2021.10.22.

 ( 732 )  Premed Pharma Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

  

( 546 )

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

szemüvegek, szemüvegkeretek, fémből és műanyagból; szemlencsék; korrigáló lencsék; szemüvegek;

napszemüvegek; szemlencsék, szemüveg-lencsés eszközök; szemüveglencsék, kontaktlencsék, műlencsék,

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 a számítógépes vizsgálat alapján; ezen termékek alkatrészei és részegységei.

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés, kutatás optikai és szemészeti

 termékekkel kapcsolatban; számítógépes szemvizsgálat, programok készítése, adatfeldolgozás.

 44    Orvosi és egészségügyi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások, szemészeti szolgáltatások, optikai

szolgáltatások, optikus szolgáltatások; optikai és szemészeti konzultáció, szaktanácsadás és információnyújtás;

 optikai és szemészeti megbetegedésekkel kapcsolatos betegellátás, higiéniai és szépségápolási szolgáltatások.

 ( 111 )  238.002

 ( 151 )  2022.06.13.

 ( 210 )  M 21 02926
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 ( 220 )  2021.08.02.

 ( 732 )  Suhajda Tamás, Wilen bei Wollerau (CH)

 ( 740 )  Fazekas és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 6    Acélhuzalok; acéllemezek; acél nyers, vagy félig megmunkált állapotban; acélötvözetek; öntött acél;

betonacél, acélháló, drótháló; acélpászma; feszítőpászma; síkháló; acélcsövek; bordástekercs /betonacél tekercs/;

köracél; zárt szelvény; konténerháló; 3D kerítés; húzott acélszeg; acélhaj; laposacél; szögacél, kivéve: póznák;

 árbócok; oszlopok fémből vagy acélból; fémpóznák elektromos távvezetékekhez; támoszlopok, cölöpök fémből.

 35    Áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; kereskedelmi információ és tanácsadás

fogyasztóknak /fogyasztói tanácsadás/; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók

 tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára.

 ( 111 )  238.003

 ( 151 )  2022.06.13.

 ( 210 )  M 21 02760

 ( 220 )  2021.07.14.

 ( 732 )  Móré András, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek; cipők; fejfedők.

 41    Szórakoztatás; zenekari szolgáltatás; nyilvános előadás; hangfelvétel készítés; hangfelvételi szolgáltatások;

 audio-video multimédia gyártás.

 ( 111 )  238.004

 ( 151 )  2022.06.14.

 ( 210 )  M 21 03629

 ( 220 )  2021.10.21.

 ( 732 )  WEINER PÉTER, Budapest (HU)

 Seven Stars Kft., BUDAPEST (HU)

 ( 541 )  Gems&Soul

 ( 511 )  14    Drágakőből vagy féldrágakőből készült figurák; drágakövek és féldrágakövek; féldrágakövek;

féldrágakövek és drágakövek; féldrágakövekből készült divatékszerek; féldrágakövekből készült szobrocskák;

műkövek [drágakövek és féldrágakövek]; nemesfém mandzsettagombok féldrágakövekkel; nemesfémből, drága-

vagy féldrágakőből, vagy ezek utánzataiból készült vagy bevont díszek; nemesfémből készült mandzsettagombok

 féldrágakövekkel.

  42    Féldrágakövek azonosítása.

 ( 111 )  238.005
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 ( 151 )  2022.06.13.

 ( 210 )  M 21 03631

 ( 220 )  2021.10.22.

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

 ( 740 )  PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

  

( 546 )

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

szemüvegek, szemüvegkeretek, fémből és műanyagból; szemlencsék; korrigáló lencsék; szemüvegek;

napszemüvegek; szemlencsék, szemüveg-lencsés eszközök; szemüveglencsék, kontaktlencsék, műlencsék,

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 a számítógépes vizsgálat alapján; ezen termékek alkatrészei és részegységei.

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés, kutatás optikai és szemészeti

 termékekkel kapcsolatban; számítógépes szemvizsgálat, programok készítése, adatfeldolgozás.

 44    Orvosi és egészségügyi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások, szemészeti szolgáltatások, optikai

szolgáltatások, optikus szolgáltatások; optikai és szemészeti konzultáció, szaktanácsadás és információnyújtás;

 optikai és szemészeti megbetegedésekkel kapcsolatos betegellátás, higiéniai és szépségápolási szolgáltatások.

 ( 111 )  238.006

 ( 151 )  2022.06.13.

 ( 210 )  M 21 03632

 ( 220 )  2021.10.22.

 ( 732 )  Premed Pharma Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

  ( 546 )

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

szemüvegek, szemüvegkeretek, fémből és műanyagból; szemlencsék; korrigáló lencsék; szemüvegek;

napszemüvegek; szemlencsék, szemüveg-lencsés eszközök; szemüveglencsék, kontaktlencsék, műlencsék,

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 a számítógépes vizsgálat alapján; ezen termékek alkatrészei és részegységei.

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés, kutatás optikai és szemészeti

 termékekkel kapcsolatban; számítógépes szemvizsgálat, programok készítése, adatfeldolgozás.

 44    Orvosi és egészségügyi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások, szemészeti szolgáltatások, optikai

szolgáltatások, optikus szolgáltatások; optikai és szemészeti konzultáció, szaktanácsadás és információnyújtás;

 optikai és szemészeti megbetegedésekkel kapcsolatos betegellátás, higiéniai és szépségápolási szolgáltatások.

 ( 111 )  238.007

 ( 151 )  2022.06.13.

 ( 210 )  M 21 03664

 ( 220 )  2021.10.25.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 12. szám, 2022.06.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1539



 ( 732 )  SIP Food Nonprofit Kft., Fülöp (HU)

 ( 541 )  MannaStick

 ( 511 )   31    Kutya jutalomfalatok; rágcsálnivaló táplálék házi kedvenceknek; táplálék házi kedvenceknek.

 ( 111 )  238.008

 ( 151 )  2022.06.13.

 ( 210 )  M 21 04213

 ( 220 )  2021.12.15.

 ( 732 )  Bartha Zsolt, Diósd (HU)

 Kovács Áron, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Nevelés, szakmai képzés, animációs szolgáltatások.

 ( 111 )  238.009

 ( 151 )  2022.06.13.

 ( 210 )  M 21 04215

 ( 220 )  2021.12.15.

 ( 732 )  Lovász Tamás, Nagymányok (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   28    Rollerek.

 ( 111 )  238.010

 ( 151 )  2022.06.14.

 ( 210 )  M 21 03831

 ( 220 )  2021.11.13.

 ( 732 )  Nébald Alexandra Dalma, Üröm (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Budapest

 ( 541 )  Nébald Alexandra Izgő-Mozgó Torna

 ( 511 )  41    Szórakoztató szolgáltatások gyerekek számára; foglalkozások gyerekeknek [szórakoztatás/oktatás]; gyermek

kalandjátszótér szolgáltatások; gyermekek számára biztosított oktatási szolgáltatások; gyermekek számára

nyújtott szórakoztató szolgáltatások; mozgásoktatás óvodás korú gyermekek számára; oktatási szolgáltatások

nyújtása gyermekek számára játszócsoportok útján; sport- és szabadidős tevékenységek; sportedzői tevékenység;

sport- és fitneszszolgáltatások; sportoktatás/edzés; sportoktatás, edzés és irányítás; sportoktatói szolgáltatások;

sporttal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; sportversenyek és sportesemények szervezése; gyermekek szellemi

képességeinek fejlesztésével kapcsolatos oktatási szolgáltatások; tornatanítás; torna oktatás; egészség klubok és

tornatermek szolgáltatásai; mozgástudatossággal kapcsolatos oktatás; tornával kapcsolatos online tájékoztatás

weboldalon keresztül; tornaórák tartása; online nem letölthető audiotartalmak biztosítása; audio- és vizuális média

biztosítása kommunikációs hálózatokon keresztül; sporttevékenységek oktatása; sporttal kapcsolatos tájékoztató

szolgáltatás; sportoktatás; egészséggel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; képzés, tanítás és oktatás biztosítása;

 testi egészség oktatás; coaching.

 44    Egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos információnyújtás;

 gyógytornával kapcsolatos egészségügyi ellátás.

 ( 111 )  238.011

 ( 151 )  2022.06.14.

 ( 210 )  M 21 03832

 ( 220 )  2021.11.13.
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 ( 732 )  Kis-Záhonyi Diána, Budapest (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Csokoládé édességek; csokoládédesszertek; csokoládé.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

 szolgáltatások: csokoládé édességek, csokoládédesszertek, csokoládé.

 ( 111 )  238.012

 ( 151 )  2022.06.13.

 ( 210 )  M 21 03839

 ( 220 )  2021.11.15.

 ( 732 )  HOME AT HOME Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Keserű Barna Arnold, Győr

 ( 541 )  Furnish - kulcsrakészből otthonkész

 ( 511 )  42    Épületek belső tervezési szolgáltatásai; lakberendezési tanácsadás; lakberendezési szolgáltatások

[épületbelsők]; tanácsadási szolgáltatások épületek tervezésével kapcsolatban; tervezési szolgáltatások

lakberendezéssel kapcsolatban; színek, festékek és bútorok harmonizálásával kapcsolatos lakberendezési

információs szolgáltatások; színek, festékek és bútorok kombinálásával kapcsolatos lakberendezési információs

 szolgáltatások.

 ( 111 )  238.013

 ( 151 )  2022.06.13.

 ( 210 )  M 21 03840

 ( 220 )  2021.11.15.

 ( 732 )  HOME AT HOME Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Keserű Barna Arnold, Győr

 ( 541 )  Kulcsrakészből otthonkész

 ( 511 )  42    Épületek belső tervezési szolgáltatásai; lakberendezési tanácsadás; lakberendezési szolgáltatások

[épületbelsők]; tanácsadási szolgáltatások épületek tervezésével kapcsolatban; tervezési szolgáltatások

lakberendezéssel kapcsolatban; színek, festékek és bútorok harmonizálásával kapcsolatos lakberendezési

információs szolgáltatások; színek, festékek és bútorok kombinálásával kapcsolatos lakberendezési információs

 szolgáltatások.

 ( 111 )  238.014

 ( 151 )  2022.06.13.

 ( 210 )  M 21 03841

 ( 220 )  2021.11.15.

 ( 732 )  Cziráki Kitti, Balatonfűzfő (HU)

  

( 546 )

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

 ( 111 )  238.015
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 ( 151 )  2022.06.13.

 ( 210 )  M 21 03844

 ( 220 )  2021.11.16.

 ( 732 )  Dr. Keserű Barna Arnold, Vámosszabadi (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  45    Jogi tanácsadás és képviselet; előadói jogokkal kapcsolatos engedélyezési szolgáltatások [jogi

szolgáltatások]; engedélyezés [jogi szolgáltatások] szoftverkiadás keretében; fényképek használatával kapcsolatos

licencjogok adása [jogi szolgáltatások]; filmek, televíziós műsorok és videók engedélyeztetése [jogi

szolgáltatások]; filmekhez kapcsolódó licencjogok adása [jogi szolgáltatások]; filmekkel, televíziós műsorokkal,

videókkal és zenei produkciókkal kapcsolatos járulékos jogok hasznosításával kapcsolatos jogi szolgáltatások;

filmekhez, televíziós és videó produkciókhoz kapcsolódó licencjogok adása [jogi szolgáltatások]; filmes szerzői

jogok hasznosításával kapcsolatos jogi szolgáltatások; filmes, televíziós, színházi és zenei produkciókkal

kapcsolatos szerzői jog védelmére és hasznosítására vonatkozó jogi szolgáltatások; franchise koncepciók

engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; franchise-rendszerre vonatkozó jogi tanácsadás; ipari tulajdonjogok és

szerzői jogok engedélyeztetése [jogi szolgáltatások]; ipari tulajdonjogok és szerzői jogok hasznosításával

kapcsolatos jogi szolgáltatások; ipari tulajdonjogok és szerzői jogok kezelése és hasznosítása engedélyeztetés

útján [jogi szolgáltatások]; ipari tulajdonjogokkal kapcsolatos eljárásokra vonatkozó jogi szolgáltatások; joggal,

jogi ügyekkel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; jogi dokumentumok elkészítése; jogi és igazságügyi kutató

szolgáltatások a szellemi tulajdon területén; jogi képviseleti szolgáltatások; jogi konzultációs szolgáltatások; jogi

kutatás; jogi tanácsadás szabadalmak feltérképezésével kapcsolatban; licencjogok kezelésével, ellenőrzésével és

megadásával kapcsolatos jogi szolgáltatások; szabadalmak hasznosításával kapcsolatos jogi szolgáltatások;

szellemi tulajdon engedélyezése a szerzői jogok területén [jogi szolgáltatások]; szellemi tulajdon engedélyezése a

védjegyek területén [jogi szolgáltatások]; szellemi tulajdon megszerzésével kapcsolatos jogi szolgáltatások;

szellemi tulajdonjogok hasznosításával kapcsolatos jogi szolgáltatások; szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos

jogi szolgáltatások; szellemi tulajdonjogokra vonatkozó szerződések tárgyalásával és megírásával kapcsolatos

jogi szolgáltatások; védjegy monitoring [jogi szolgáltatások]; védjegyek engedélyeztetése [jogi szolgáltatások];

 védjegyek regisztrálásával kapcsolatos jogi szolgáltatások; védjegyfigyelési szolgáltatások jogi tanácsadási célra.

 ( 111 )  238.016

 ( 151 )  2022.06.13.

 ( 210 )  M 21 04006

 ( 220 )  2021.11.24.

 ( 732 )  Veszprémi Szakképzési Centrum, Veszprém (HU)

 Zalaegerszegi Szakképzési Centrum, Zalaegerszeg (HU)

 Siófoki Szakképzési Centrum, Siófok (HU)

 ( 740 )  Király György, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  41    Vendéglátással kapcsolatos oktatás; etikett oktatás; oktatás, tanítás; oktatási tanfolyamokat biztosító oktatási

szolgáltatások; illemszabályokkal kapcsolatos oktatás; képzés és oktatás; borkóstolás [oktatási szolgáltatások];

oktatási és képzési szolgáltatások; tanfolyamok szervezése oktatási intézményekben; felszolgálással kapcsolatos

oktatási szolgáltatások; tanfolyamokat biztosító oktatási létesítmények szolgáltatásai; éttermi szolgáltatások

nyújtásával kapcsolatos oktatási szolgáltatások; üzletvezetéssel kapcsolatos oktatási és képzési szolgáltatások;

borkóstolók szervezése és lebonyolítása oktatási célokból; tanfolyamszervezés; tanfolyamok szervezése;

tanfolyamok, képzések; idegenforgalommal kapcsolatos tanfolyamok; tanfolyamok, képzések szervezése; utazási

 ágazattal kapcsolatos tanfolyamok; utazási ágazattal kapcsolatos tanfolyamok szervezése és lebonyolítása.

 ( 111 )  238.017
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 ( 151 )  2022.06.14.

 ( 210 )  M 21 04009

 ( 220 )  2021.11.24.

 ( 732 )  Goodwill Pharma Kft., Szeged (HU)

 ( 541 )  ZEKRON

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

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 111 )  238.018

 ( 151 )  2022.06.14.

 ( 210 )  M 21 04010

 ( 220 )  2021.11.24.

 ( 732 )  Lukács József, Eger (HU)

 ( 740 )  Dr. Halmos András, Eger

 ( 541 )  Tisztán a legjobb!

 ( 511 )  37    Belső terek takarítása; boltok takarítása; bűnügyi helyszínek takarítása; építkezési telkek takarítása,

tisztítása; épületbelsők takarítási szolgáltatásai; épületek [belső] tisztítása, takarítása; épületek ipari takarítása;

épülethomlokzat tisztítás, takarítás; fürdőkádak takarítása, tisztítása; gyárak szerződéses takarítása; gyárak,

üzemek takarítása; házak, lakások takarításához kapcsolódó háztartási szolgáltatások; háztartási szolgáltatások

[takarítási szolgáltatások]; helyszínek takarítása rendezvények előtt és után; hulladék eltávolítása [takarítási

szolgáltatás]; hulladékeltávolítás [takarítás, tisztítás]; ipari takarítási szolgáltatások; ipari telephelyek tisztítása,

takarítása; ipari tisztítással kapcsolatos takarítási szolgáltatások; irodaépületek és kereskedelmi helyiségek

takarítása; irodák szerződéses takarítása; iskolák takarítása; járművek professzionális külső/belső takarítása;

kereskedelmi helyiségek tisztítása, takarítása; kiállítási standok takarítása; klubok szerződéses takarítása;

kórházak takarítása; középületek takarítása; közterületek takarítása; lakóépületek, lakóhelyiségek takarítása;

lakóházak takarítása; mobil egészségügyi létesítmények takarítása, tisztítása; nyilvános illemhelyek takarítása;

otthoni takarítás; padlásterek takarítása; rakodóterek, rakterek takarítása, tisztítása; szabadidőközpontok

szerződéses takarítása; szállodák takarítása; takarításhoz kapcsolódó tájékoztatás, tanácsadás és szaktanácsadás;

takarítási szolgáltatások; városi területek takarítása; akusztikus mennyezetek tisztítása; átereszek tisztítása;

bányászati berendezések karbantartása és tisztítása; belső terek tisztítása; épületek belső és külső tisztítása;

épületek belső felületeinek tisztítása; épületek tisztítása [külső felületé]; épületek külső tisztításával kapcsolatos

információszolgáltatás; épületek tisztításával kapcsolatos információszolgáltatás; esőcsatornák kitakarítása és

tisztítása; falfelületek tisztítása; felületek homoksugaras tisztítása; fémfelületek abrazív, koptatásos tisztítása;

fémfelületek víz alatti koptató szemcseszórásos tisztítása; fényezés (tisztítás); finomítóiparban használt

csővezeték-rendszerek tisztítása; gépek tisztítása; gépjármű tisztítás és fényezés; gépjárművek teljeskörű

tisztítása; gépkocsi tisztítás és autómosás; gyáriparban használt csővezeték-rendszerek tisztítása; gyűjtőtartályok

tisztítása; háztartási eszközök tisztítása; háztartási textíliák tisztítása; hengeres víztartályok tisztítása; higiénikus

tisztítás [épületek]; higiénikus tisztítás [fürdők, fürdőkádak]; higiénikus tisztítás [járművek]; higiénikus tisztítás

[medencék]; higiénikus tisztítás [mobil építmények]; homokcsiszolással végzett tisztítási szolgáltatások; ipari

kazánok, bojlerek, vízmelegítők tisztítása; ipari kötélzettel végezhető tisztítás; ipari üzemek tisztítása;

irodatakarítással kapcsolatos tisztítási szolgáltatások; járművek tisztítása; kárpitozott bútorok tisztítására szolgáló

gépek bérbeadása; kazánok tisztítása és javítása; kelmék tisztítása; kiszóródás, kiömlés tisztítása; kőfalazat

tisztítása; külső falfelületek tisztítása; külső hajófedélzetek tisztítása; lábbelik tisztítása; lábtörlők tisztítása;

légcsatorna tisztítási szolgáltatások; légkondicionáló-tisztítási szolgáltatások; madarak okozta szennyeződés

tisztítása épületekről; mennyezetfelületek tisztítása; mozgatható, mobil szerkezetek tisztítása; műemlék tisztítás;
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nem fém felületek abrazív, koptatásos tisztítása; nem fémes felületek víz alatti koptató szemcseszórásos tisztítása;

padlóburkolatok tisztítása; padlófelületek tisztítása; repülőgépek külső és belső tisztítása; repülőtéri külső

kifutópályák, leszállópályák tisztítása; rolók, zsaluk tisztítása; ruha tisztítása; súrolással, koptatással végzett

tisztítási szolgáltatások; szárazföldi gépjárművekkel kapcsolatos tisztítási szolgáltatások; személygépkocsik

tisztítása; szennyvízcsövek tisztítása; szőnyegek tisztítása; szőnyegpadló és szőnyeg tisztítás; szőnyegpadlók és

szőnyegek tisztításával kapcsolatos információszolgáltatás; szőrmék ápolása, tisztítása és javítása; szövet, textil,

bőr, szőrme és a belőlük készült áruk tisztítása és karbantartása; tárolótartályok tisztítása; tartályok tisztítása;

úszómedencék tisztítása; villanymotorok tisztítása; vízellátó csővezetékek tisztítása; víztartályok tisztítása;

vízvezeték rendszerek tisztítása; épületek mosása; fehérnemű mosása; kasmírgyapjú mosása; kötöttáru mosása;

mosás; mosodai mosási és szárítási szolgáltatások nyújtása; nagynyomású mosási szolgáltatások; repülők mosása;

 ruhák mosása; szövött áruk mosása; textil méteráru mosása; textilek mosása.

 ( 111 )  238.019

 ( 151 )  2022.06.14.

 ( 210 )  M 21 04013

 ( 220 )  2021.11.24.

 ( 732 )  Gieszer-Füredi Eleonóra, Budapest (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Letölthető kiadványok, publikációk; letölthető média; média tartalmak.

 41    Online elektronikus kiadványok biztosítása, nem letölthetők; online kiadványok megjelentetése; online, nem

letölthető videók biztosítása; tornával kapcsolatos online tájékoztatás weboldalon keresztül; torna oktatás;

tornaórák tartása; online nem letölthető audiotartalmak biztosítása; audio- és vizuális média biztosítása

kommunikációs hálózatokon keresztül; sporttevékenységek oktatása; sporttal kapcsolatos tájékoztató szolgáltatás;

sportoktatás; sport- és szabadidős tevékenységek; egészséggel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; képzés, tanítás

és oktatás biztosítása; képzés és oktatás; webináriumok szervezése; nyomtatványok és nyomtatott kiadványok

megjelentetése; workshopok [képzés] szervezése, lebonyolítása és rendezése; workshopok és szemináriumok

 rendezése; testi egészség oktatás; coaching [tréning].

 44    Gyógytornával kapcsolatos egészségügyi ellátás; egészséggel kapcsolatos információnyújtás; szülés utáni

gondozási szolgáltatások nők számára; táplálkozással kapcsolatos tanácsadás; táplálkozási tanácsadási és

 tájékoztatási szolgáltatások.

 ( 111 )  238.020

 ( 151 )  2022.06.13.

 ( 210 )  M 21 04014

 ( 220 )  2021.11.24.

 ( 732 )  tOURmix Delivery Bt., Budapest (HU)

 ( 541 )  tOURmix

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

 ( 111 )  238.021

 ( 151 )  2022.06.14.

 ( 210 )  M 21 04015

 ( 220 )  2021.11.25.

 ( 732 )  FH Service Kft., Gödöllő (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  4    Biológiai eredetű tüzelőanyagok, üzemanyagok.

7    Anyagtömörítő gépek; letekercselő gépek; letekercselők [gépek]; lehúzó gépek; axiál szivattyúk; centrifugál

szivattyúk; diffúziós szivattyúk; elektromos szivattyúk; elszívó szivattyúk; fordulatszám-szabályozott szivattyúk;

folyadék szivattyúzó berendezések; fogaskerék-szivattyúk; hordalék szivattyúk; hidraulikus szivattyúk;

forgódugattyús szivattyúk; magas hőmérsékletű szivattyúk; nagynyomású szivattyúk; rotációs

fogaskerék-szivattyúk; rotációs szivattyúk; szervovezérlésű hidraulikus szivattyúk; szivattyúk; szivattyúk

[gépek]; szivattyúk lapátkerekei; szivattyúmotor szerelvények; szivattyúzó berendezések [gépek]; volumetrikus

 forgó fogaskerék-szivattyúk; villanymotoros szivattyúegységek; térfogat kiszorításos szivattyúk.

 ( 111 )  238.022

 ( 151 )  2022.06.14.

 ( 210 )  M 21 04016

 ( 220 )  2021.11.25.

 ( 732 )  Duna Televízió Dolgozóinak Szakszervezete, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Elektronikus kiadványok megjelentetése; elektronikus kiadványok multimédiás megjelentetése; elektronikus

publikációk biztosítása; elektronikus szövegek megjelentetése; kiadói és híradói, beszámolói szolgáltatások,

illetve szövegek írása; hírlevélkiadási szolgáltatások; hírszolgáltatás a műsorszolgáltatási ipar részére; fényképek

közzététele; ismertetők kiadása; kiadói szolgáltatások (beleértve az elektronikus kiadói szolgáltatásokat);

multimédia publikációk; multimédiás anyagok online kiadása; nem reklámcélú szövegek publikálása; online

kiadói szolgáltatások; online elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; podcastok létrehozása [írása];

riporteri szolgáltatások; szövegek és képek megjelentetése, elektronikus formában is, kivéve reklámcélra;

szövegek kiadása elektronikus média formájában; tudományos munkák közzététele; blogírási szolgáltatások;

 tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra; szövegek kiadása, nem hirdetési célokra.

 ( 111 )  238.024

 ( 151 )  2022.06.14.

 ( 210 )  M 21 02894

 ( 220 )  2021.07.28.

 ( 732 )  Optima Forma Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   17    Tömítő-, kitömő- és szigetelőanyagok: purhab, pisztolyhab, szilikon tömítő, akril tömítő, építési ragasztó.

 35    Tömítő- és ragasztóanyagok kis- és nagykereskedelmi forgalmazása, e termékek elektronikus kereskedelme,

 web-áruház útján történő értékesítése.

 ( 111 )  238.025

 ( 151 )  2022.06.14.
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 ( 210 )  M 21 03833

 ( 220 )  2021.11.13.

 ( 732 )  Lengyel Eszter, Budapest (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Könyvek; nyomtatott könyvek, magazinok, újságok és egyéb papíralapú média; nyomtatott publikációk.

 35    Reklámozás a turizmus és utazás terén; marketing-szolgáltatások az utazás területén; utazási ágazattal

kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; utazások promóciója [reklámozása]; üzletvezetési konzultáció üzleti utazás

terén; üzleti információk; reklám és marketing szolgáltatások; hirdetési szolgáltatások; reklámszövegek írása;

reklámszövegek megjelentetése; hirdetési szolgáltatások a közfigyelem felhívásához kapcsolódóan a helyi

vásárlás előnyeire vonatkozóan; harmadik személyek termékeinek és szolgáltatásainak interneten való

reklámozása; média- és reklámtervek, -koncepciók készítése és megvalósítása; médiakapcsolati szolgáltatások;

reklámozási és marketing-szolgáltatások közösségi médián keresztül biztosítva; üzleti információk nyújtása a

közösségi média területén; felhasználói vélemények szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; szórólapok,

brosúrák, nyomtatott anyagok és termékminták reklámcélú terjesztése; kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok

szervezése; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; a következő árukkal

kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: könyvek,

 nyomtatott könyvek, magazinok, újságok és egyéb papíralapú média, nyomtatott publikációk.

 38    Kommunikáció online blogokon keresztül; multimédiás tartalmak interneten keresztül történő továbbítása;

online adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása; online fórumok biztosítása; online kommunikációs

 szolgáltatások.

 39    Városnézés [turizmus]; turisztikai és utazási információnyújtás; interneten elérhető turisztikai

információnyújtás; a szállítás és az utazások szervezése; elektronikus úton történő, utazással és szállítással

kapcsolatos tájékoztatás; elektronikus úton történő, utazás és szállítás tervezésével és foglalásával kapcsolatos

tájékoztatás; elsőbbségi beszállás, check-in, ültetési és helyfoglalási szolgáltatások repülőgéppel gyakran utazók

számára; foglalási szolgáltatások utazáshoz és szállításhoz; foglalási szolgáltatások kirándulásokhoz,

utazásokhoz; helyfoglalás utazáshoz; helyfoglalás utazással kapcsolatban; helyfoglalási szolgáltatások [utazás];

idegenvezetői és utazási információs szolgáltatások; információszolgáltatás utazással kapcsolatban; interneten

keresztül történő utazással kapcsolatos információk biztosítása; megrendelési és helyfoglalási szolgáltatások

utazáshoz; mobil távközlési készülékeken és eszközökön keresztül történő szállítási és utazási információk

biztosítása; nyaraló utazások és túrák lefoglalása; szállítással és utazással kapcsolatos információnyújtás;

számítógépes utazás foglalási szolgáltatások; számítógépes utazási információ biztosítás; szolgáltatások utazással

kapcsolatos információk biztosításához; túrák, utazások biztosítása; utazás elektronikus úton történő tervezése,

szervezése és lefoglalása; utazás- és nyaralásszervezés; utazás és szállítás elektronikus úton történő tervezése és

lefoglalása; utazás és utasok szállítása; utazás foglalási és előjegyzési szolgáltatások; utazás foglalással

kapcsolatos számítógépes információs szolgáltatások; utazás szervezése és lefoglalása; utazás tervezése,

megszervezése és lefoglalása; utazás utazási irodákon keresztül történő lefoglalása; utazásfoglalási- és

megrendelési szolgáltatások; utazásfoglalási szolgáltatások; utazási foglalási szolgáltatások; utazási

idegenvezetési szolgáltatások; utazási információ; utazási információszolgáltatás; utazási irodai szolgáltatások,

utazásszervezés; utazási jegyeladási szolgáltatások; utazási jegyfoglalási szolgáltatások; utazási szaktanácsadás;

utazási szolgáltatások; utazási ügynökségi szolgáltatások üzleti utakhoz; utazási útvonalakkal kapcsolatos

információk nyújtása; utazások szervezése; utazások szervezése és lebonyolítása; utazások tervezése; utazások,

túrák szervezése; utazásokhoz kapcsolódó információk biztosítása; utazással kapcsolatos foglalások
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lebonyolítása; utazással kapcsolatos információk szolgáltatása; utazással kapcsolatos számítógépes információs

szolgáltatások; utazással kapcsolatos szaktanácsadás és tájékoztatás; utazásszervezés; utazásszervezés,

kirándulásszervezés; utazásszervezés, túraszervezés; utazásszervezés [ügynökség]; utazástervezési szolgáltatások;

útvonal tervezési tanácsadás utazáshoz; útvonallal kapcsolatos [utazási] tanácsadó szolgáltatások; menetrenddel

 kapcsolatos tájékoztatási szolgáltatások; közlekedési menetrendekkel kapcsolatos információs szolgáltatások.

 41    Online, nem letölthető útikönyvek, térképek, városkalauzok és utazók által használt listák megjelentetése;

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

 publikációja; könyvek publikálása és kiadása.

 ( 111 )  238.029

 ( 151 )  2022.06.15.

 ( 210 )  M 21 03537

 ( 220 )  2021.10.13.

 ( 732 )  Efendioglu Demirhan, Dabas (HU)

 ( 740 )  dr. Jakab János, Budapest

 ( 541 )  EFENDIOGLU

 ( 511 )   29    Hús, húskivonat.

 ( 111 )  238.030

 ( 151 )  2022.06.15.

 ( 210 )  M 21 03499

 ( 220 )  2021.10.07.

 ( 732 )  B. Nagy Norbert, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Szabó Patrik Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  TRICHOCENTER BNN

 ( 511 ) 3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények, nem gyógyhatású fogkrémek, illatszerek,

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

 csiszolószerek.

 ( 111 )  238.031

 ( 151 )  2022.06.15.

 ( 210 )  M 21 03378

 ( 220 )  2021.09.24.

 ( 732 )  Alight Solutions LLc, Lincolnshire, Illinois (US)

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

 ( 541 )  ALIGHT

 ( 511 )  35    Outsourcing szolgáltatások a munkavállalói juttatási tervek adminisztrációja, a

humánerőforrás-menedzsment, a munkavállalói kompenzáció és az üzleti folyamatok kezelésének területén;

munkaerő-gazdálkodással összefüggő tanácsadás és tanácsadói szolgáltatás; munkaerő-gazdálkodással,

foglalkoztatással, emberi erőforrásokkal és a humánerőforrás menedzsmenttel kapcsolatos információk nyújtása;

tanácsadási szolgáltatások a munkavállalói juttatási tervek adminisztrációja terén; adatgyűjtés és -elemzés a

munkavállalói juttatások, a humánerőforrás-menedzsment, a munkavállalói kompenzáció, az információs

rendszerek és az üzleti folyamatok irányításának területén; internetes portál biztosítása a munkavállalói juttatások,

a humánerőforrás-menedzsment, a munkavállalói kompenzáció, az információs rendszerek és az üzleti

folyamatok kezelésének területén; üzleti kutatások és felmérések készítése a munkavállalói juttatások, a

humánerőforrás-menedzsment, a munkavállalói kompenzáció és az üzleti folyamatok irányítása terén; üzleti

tanácsadó szolgáltatások az üzleti átalakító rendszerek, a munkavállalói juttatások, a tehetséggondozás, a humán

erőforrás, a munkavállalói kompenzáció, valamint az üzleti folyamatok tervezésével, átalakításával,

integrálásával, irányításával, adminisztrációjával, telepítésével, konfigurálásával és üzemeltetésével kapcsolatos,
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 szoftver mint szolgáltatás (SAAS), illetve felhőalapú szoftverrendszerek tekintetében.

 36    Munkavállalói juttatási programok pénzügyi irányítása; pénzügyi konzultáció és - tanácsadási

 szolgáltatások.

 42    Szoftver mint szolgáltatás (SAAS), illetve a felhőalapú szoftverrendszerek telepítése, integrálása,

konfigurálása, adminisztrációja és üzemeltetése a munkavállalói juttatások, a humánerőforrás-menedzsment, a

munkavállalói kompenzáció és az üzleti folyamatok kezelésének területén; informatikai tanácsadó szolgáltatások

a "szoftver mint szolgáltatás" (SAAS), illetve a felhőalapú szoftverrendszerekkel kapcsolatos munkavállalói

juttatások, a humánerőforrásmenedzsment, a humánerőforrás, a munkavállalói kompenzáció és az üzleti

 folyamatok kezelésének területén.

 ( 111 )  238.032

 ( 151 )  2022.06.15.

 ( 210 )  M 21 03186

 ( 220 )  2021.09.06.

 ( 732 )  Cervinus Teátrum Művészeti Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft., Szarvas (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Kulturális tevékenységek, fesztiválok szervezése, szakmai rendezvények szervezése.

 ( 111 )  238.033

 ( 151 )  2022.06.15.

 ( 210 )  M 21 03015

 ( 220 )  2021.08.12.

 ( 732 )  Magyar Helsinki Bizottság, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Képzések, alkotóműhelyek, konferenciák, szemináriumok és eszmecserék szervezése és lebonyolítása;

gyakorlati képzés; klubszolgáltatások; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; nem reklámcélú

 szövegek publikálása.

  42    Szakszövegek írása; tudományos kutatás.

 ( 111 )  238.035

 ( 151 )  2022.06.15.

 ( 210 )  M 21 02502

 ( 220 )  2021.06.23.

 ( 732 )  Mayer Ádám, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Buga Éva, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Vitaminkészítmény dohányosoknak.

  32    Üdítőital.
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 ( 111 )  238.036

 ( 151 )  2022.06.15.

 ( 210 )  M 21 01510

 ( 220 )  2021.04.13.

 ( 732 )  XEGONA TRADING CO. Limited, Nicosia (CY)

 ( 740 )  Vízvári Andrea, Színesászmédia Kft., Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  16    Papír, karton és ezen anyagokkal készült termékek, amelyek ebbe az osztályba tartoznak; nyomdaipari

termékek; újságok, magazinok, könyvek; oktatási és információs eszközök; könyvkötészeti anyagok; fényképek;

papíráruk; ragasztóanyagok papírhoz és papírárukhoz vagy háztartási célra; anyagok művészek részére; ecsetek;

íróeszközök és irodai cikkek (kivéve bútorok); szintetikus csomagolóanyagok, amelyek ebbe az osztályba

 tartoznak; nyomdai betűk; klisék.

 35    Reklámozás, különösen tv-reklámozás, online reklámozás számítógépes hálózaton; rádióreklámozás;

hirdetések levélben megrendelve; szabadtéri hirdetés; nyomdai és internetreklámozás; reklámügynökség

szolgáltatásai; reklámhely bérbeadása az interneten; marketing mások számára, digitális hálózatokon is

(webvertising), piackutatás és elemzés; internetes reklámozás mások számára; reklámozási intézkedések

tervezése és készítése; marketing; TV-marketing; cégek bemutatása az interneten és más média útján; minták

szétosztása reklámozási célból, eladási propaganda; közönségszolgálat; áruk bemutatása reklámozási célból;

reklámozási események szervezése; üzletvezetés mások részére; multimédiás ügynökség szolgáltatásai,

nevezetesen cégek bemutatása az interneten és más médiumok útján; eladási propaganda; közönségszolgálat; áruk

bemutatása reklámozási célból; áruk és szolgáltatások bemutatása; kiállítások és vásárok szervezése kereskedelmi

 és reklámozási célból; vásárok szervezése ipari vagy reklámozási célból.

 41    Nyomtatványok kiadása és szerkesztése (kivéve reklámozási célból), különösen újságoké, magazinoké és

könyveké, valamint oktatási és információs anyagoké, mindegyik magában foglalja a felvett hang és képi

információk formáját elektronikus formában is és az internet útján is; elektronikus újságok, könyvek és

magazinok (nem letölthetők) online publikálása; hang- és TV-stúdió szolgáltatásai, nevezetesen hang és

képfelvételek készítése; hang- és képfelvételek bemutatása és kölcsönzése; TV- és rádióprogramok gyártása; TV-

és rádióprogramok összeállítása; szórakoztatás, különösen rádiós és TV-s szórakoztatás; szórakoztató események,

kulturális és sportesemények, képzési események, oktatási események szervezése, minden előbb említett

 szolgáltatás, ami ebbe az osztályba tartozik; szórakoztatás IP/TV útján; játékok lefolytatása az internet útján.

 ( 111 )  238.038

 ( 151 )  2022.06.15.

 ( 210 )  M 21 03733

 ( 220 )  2021.11.04.

 ( 732 )  Farkas-Zádori Edina, Zsombó (HU)

 ( 740 )  NAGY ÜGYVÉDI IRODA - dr. Nagy Zsolt ügyvéd, Szeged

 ( 541 )  ZADORA

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 111 )  238.039

 ( 151 )  2022.06.15.

 ( 210 )  M 21 03725

 ( 220 )  2021.11.03.

 ( 732 )  PANZI-PET Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  PANZI PET

 ( 511 ) 3    Állatápolási készítmények; kozmetikai szerek állatok számára; bőrápoló termékek állatoknak; kisállat

samponok [nem gyógyszeres ápoló készítmények]; készítmények állatok fürdetéséhez; szőrápoló készítmények és
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 szerek; ápoló spray-k állatoknak; szagtalanító szerek állatok számára.

5    Étrend-kiegészítők állatok számára; táplálék-kiegészítők haszonállat-eledelekhez; étrend-kiegészítők házi

kedvencek számára jutalomfalatkák formájában; vitaminos és ásványi élelmiszer-kiegészítők házi kedvencek

számára; állatgyógyászati készítmények; antiparazita készítmények; parazitaölő szerek; biocidok; bolhairtó

készítmények; bolhanyakörvek; állatok fürdetésére szolgáló készítmények [rovarirtók]; állatok távoltartására

szolgáló, állatriasztó készítmények; élősködők elleni készítmények háziállatok számára; féregirtók; kutya

 mosdatószerek [rovarirtók]; rovarriasztó szerek kutyáknak.

 31    Táplálékok és takarmányok állatoknak; állati takarmány készítmények; jutalomfalatok házikedvenceknek;

macska jutalomfalatok; kutya jutalomfalatok; ehető rágcsálnivalók kutyáknak; édes kekszek állati fogyasztásra;

gabonakészítmények mint állateledelek; kutyaeledelek; kutyaeledel konzervek; rágócsont kutyáknak; kutyaitalok;

növényi eredetű állati takarmányok; tápkészítmények kutyáknak; madáreledelek; magvak állati fogyasztásra;

szépiacsont madaraknak; haleledel; halliszt állati fogyasztásra; erősítő takarmány állatoknak; dara baromfiknak;

darakeverék haszonállatok hizlalására; takarmány istállóban tartott állatoknak; széna; fekhelyek és almok

 állatoknak.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: állatápolási készítmények; a következő

árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: étrend-kiegészítők állatok számára; a következő árukkal

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: állatgyógyászati készítmények; a következő árukkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások: táplálékok és takarmányok állatoknak; a következő árukkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások: fekhelyek és almok állatoknak; a következő árukkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások: állatápolási készítmények; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások: étrend-kiegészítők állatok számára; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások: állatgyógyászati készítmények; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások:

táplálékok és takarmányok állatoknak; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások:

fekhelyek és almok állatoknak; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások:

állatápolási készítmények; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások:

étrend-kiegészítők állatok számára; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások:

állatgyógyászati készítmények; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások:

táplálékok és takarmányok állatoknak; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások:

 fekhelyek és almok állatoknak.

 ( 111 )  238.040

 ( 151 )  2022.06.15.

 ( 210 )  M 21 03724

 ( 220 )  2021.11.03.

 ( 732 )  PANZI-PET Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  PANZI

 ( 511 ) 3    Állatápolási készítmények; kozmetikai szerek állatok számára; bőrápoló termékek állatoknak; kisállat

samponok [nem gyógyszeres ápoló készítmények]; készítmények állatok fürdetéséhez; szőrápoló készítmények és

 szerek; ápoló spray-k állatoknak; szagtalanító szerek állatok számára.

5    Étrend-kiegészítők állatok számára; táplálék-kiegészítők haszonállat-eledelekhez; étrend-kiegészítők házi

kedvencek számára jutalomfalatkák formájában; vitaminos és ásványi élelmiszer-kiegészítők házi kedvencek

számára; állatgyógyászati készítmények; antiparazita készítmények; parazitaölő szerek; biocidok; bolhairtó

készítmények; bolhanyakörvek; állatok fürdetésére szolgáló készítmények [rovarirtók]; állatok távoltartására

szolgáló, állatriasztó készítmények; élősködők elleni készítmények háziállatok számára; féregirtók; kutya

 mosdatószerek [rovarirtók]; rovarriasztó szerek kutyáknak.

 31    Táplálékok és takarmányok állatoknak; állati takarmány készítmények; jutalomfalatok házikedvenceknek;

macska jutalomfalatok; kutya jutalomfalatok; ehető rágcsálnivalók kutyáknak; édes kekszek állati fogyasztásra;
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gabonakészítmények mint állateledelek; kutyaeledelek; kutyaeledel konzervek; rágócsont kutyáknak; kutyaitalok;

növényi eredetű állati takarmányok; tápkészítmények kutyáknak; madáreledelek; magvak állati fogyasztásra;

szépiacsont madaraknak; haleledel; halliszt állati fogyasztásra; erősítő takarmány állatoknak; dara baromfiknak;

darakeverék haszonállatok hizlalására; takarmány istállóban tartott állatoknak; széna; fekhelyek és almok

 állatoknak.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: állatápolási készítmények; a következő

árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: étrend-kiegészítők állatok számára; a következő árukkal

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: állatgyógyászati készítmények; a következő árukkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások: táplálékok és takarmányok állatoknak; a következő árukkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások: fekhelyek és almok állatoknak; a következő árukkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások: állatápolási készítmények; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások: étrend-kiegészítők állatok számára; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások: állatgyógyászati készítmények; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások:

táplálékok és takarmányok állatoknak; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások:

fekhelyek és almok állatoknak; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások:

állatápolási készítmények; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások:

étrend-kiegészítők állatok számára; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások:

állatgyógyászati készítmények; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások:

táplálékok és takarmányok állatoknak; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások:

 fekhelyek és almok állatoknak.

 ( 111 )  238.041

 ( 151 )  2022.06.15.

 ( 210 )  M 21 03721

 ( 220 )  2021.11.03.

 ( 732 )  Magyar Posta Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

 ( 111 )  238.042

 ( 151 )  2022.06.15.

 ( 210 )  M 21 03717

 ( 220 )  2021.11.02.

 ( 732 )  PET-ROLL PARTS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Lantos Csaba Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Akkumulátorok; akkumulátorok járművekhez; autó akkumulátorok; elektromos akkumulátorok járművekhez;

 akkumulátor-vezetékek; akkumulátortöltők.

 ( 111 )  238.043

 ( 151 )  2022.06.15.

 ( 210 )  M 21 03714
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 ( 220 )  2021.10.30.

 ( 732 )  DYPEX GROUP Szolgáltó és Kereskedelmi Betéti Társaság, Szentpéterszeg (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Budapest

 ( 541 )  DYPEX

 ( 511 ) 9    Tűzoltó berendezések; tűzoltórendszerek; tűzoltókészülék; tűzoltótömlő szórófejek, csővégek; tűzoltótömlők;

 automatikus tűzoltó berendezések; tűzoltó sprinkler-rendszerek.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: tűzoltó berendezések, tűzoltórendszerek, tűzoltókészülék, tűzoltótömlő szórófejek, csővégek,

 tűzoltótömlők, automatikus tűzoltó berendezések, tűzoltó sprinkler-rendszerek.

 ( 111 )  238.044

 ( 151 )  2022.06.15.

 ( 210 )  M 21 03712

 ( 220 )  2021.10.29.

 ( 732 )  Shenzhen Yingxu Technology Co., Ltd., Shenzhen (CN)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  pilrek

 ( 511 ) 9    Elektromos aljzatok; vezeték nélküli fülhallgatók okostelefonokhoz; laptop számítógépek; mobil hotspot

eszközök; mikrofonállványok; számítógép billentyűzetek; kábeltelevíziós átalakítók; hűtőmágnesek;

multifunkciós fényképezőgépek; digitális kamerákhoz, fényképezőgépekhez használt szelfi botok; flash kártya

adapterek; vezeték nélküli számítógép perifériák; kamerák számítógépekhez; számítógépes tollak; kézi adó-vevők

[walkie-talkie készülékek]; infravörös kamerák; elektronikus kártyaolvasók; usb kábelek; lítium akkumulátorok;

 számítógép hordozó tokok, táskák.

 11    Elektromos wokok; cumisüveg sterilizátorok; automata kenyérkészítő gépek háztartási célokra; ivókutak;

hordozható elektromos ventilátorok; elektromos tűzhelyek/ elektromos sütők; elektromos hajszárítók; rizsfőzők;

hordozható tűzhelyek és grillsütők; elektromos pároló sütők főzéshez; elektromos kukták; keresőlámpák,

zseblámpák; légnedvesítők; elektromos vízforraló kannák; ivóvízszűrők; led-lámpák; világítástechnikai

 berendezések; vízmelegítők, vízforralók; légszűrő berendezések; hordozható elektromos fűtőberendezések.

 35    Hirdetési- és reklámszolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; üzletszervezési és

üzletvezetési tanácsadás; piaci tanulmányok; divatbemutatók szervezése promóciós célokból; statisztikák

összeállítása; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; import-export ügynökségek; marketing

szolgáltatások; adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; honlapforgalom optimalizálása;

webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra; üzleti könyvvizsgálat; bérszámfejtés; fénymásolási

szolgáltatások; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; áruk és

szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek;

 információk számítógépes adatbázisokba való rendezése.

 ( 111 )  238.045

 ( 151 )  2022.06.15.

 ( 210 )  M 21 03711

 ( 220 )  2021.10.29.

 ( 732 )  Potra Ferenc, Sarkad (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  1    Malomiparban használt enzimkészítmények; liszt ipari használatra.

 3    Illatanyagokkal töltött párnák.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 12. szám, 2022.06.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1552



 5    Liszt gyógyszerészeti célokra; kenyér termékek cukorbetegeknek.

 20    Illatosított párnák; kitömött párnák; lakástextilek [párnák]; párnák; párnák, fejpárnák; párnák (kárpitok);

u-alakú párnák; terhességi párnák; támasztó párnák babaülésekhez; támasztó párnák autós biztonsági

 gyerekülésekhez; párnák szoptatáshoz.

  21    Kenyértartók; kenyérvágó deszkák.

 30    Búzaliszt; búzalisztek; dara emberi fogyasztásra; búzadara; étkezési búzaliszt; étkezési lisztkeverék;

gabonaliszt; liszt alapú chipsek; liszt alapú sós rágcsálnivalók; liszt fánkhoz; lisztkeverékek; süteményliszt;

sütőliszt; azonnal oldódó, instant élesztő; élesztő; élesztő élelmiszer-összetevőként történő használatra;

élesztőporok; ételek kelesztéséhez használt készítmények; kovász; sütőpor; sütőporok; sütőszóda [szódabikarbóna

sütési célokra]; szódabikarbóna sütéshez; brownie-keverékek (mogyorós-csokoládés süteménykeverékek); édes

tészták; előkészített sütőkeverékek; fánkporok; instant palacsintapor; kelttészták gyümölcsöt tartalmazó

töltelékkel; kenyérkeverékek; kenyértészták; készítmények pizza alapok előállításához; készítmények

süteményekhez; keverékek süteménykészítéshez; kovászok; levelestészta; muffin-keverékek; nyers tészták;

ostyatészták; palacsintapor; palacsintatészta; panírkeverékek; piskóták, piskótatészták; pizza keverékek;

pizzatészta-keverékek; pizzatészták; por sütemények készítéséhez; sós palacsintakeverékek; sütemény keverékek;

sütemény tészták; süteményekhez való tészta; süteménypor; süteménypor keverékek; süteményporok;

süteménytészta; süteménytészta keverékek; sütéshez használt lisztkeverékek; sütésre kész előkeverékek; sütésre

kész tésztatermékek; teljes kiőrlésű kenyérkeverékek; tészta brownie-hoz; tésztafélék [nyers tészta]; tésztaporok

fánkhoz; ételek (liszttartalmú); liszt; liszt alapú sütemények; lisztek; liszttartalmú ételek; feldolgozott

tönkölybúza; friss kenyerek; fűszerekkel ízesített kenyér; kenyér; kenyér kovász nélkül, macesz; kovásztalan

kenyér; magvas kenyér; teljes kiőrlésű kenyerek; vékony kovásztalan kenyérlapok; teljes kiőrlésű metélt tészták;

teljes kiőrlésű rágcsálnivalók; teljes kiőrlésű tészta; teljes kiőrlésű búzából készült snack termékek; tartósított

teljes kiőrlésű búzaszemek; szárított, teljes kiőrlésű búzaszemek; száraz tészták; tészta lapok formájában; tészta

pizza készítéshez, pizzatészta; tésztaalapú előkészített ételek; tésztaételek; tészták és keverékek tésztákhoz;

 tésztából készült élelmiszerek; tésztaliszt; tésztapor.

  40    Lisztőrlés.

 ( 111 )  238.046

 ( 151 )  2022.06.15.

 ( 210 )  M 21 03551

 ( 220 )  2021.10.13.

 ( 732 )  Dull Szabolcs János, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Ducsay Zsuzsanna ügyvéd, Budapest

 ( 541 )  Ne Hallgassunk!

 ( 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 )  238.047

 ( 151 )  2022.06.15.

 ( 210 )  M 21 03550

 ( 220 )  2021.10.13.

 ( 732 )  Kárpáti Márton, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Ducsay Zsuzsanna ügyvéd, Budapest
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( 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.

 ( 111 )  238.048

 ( 151 )  2022.06.15.

 ( 210 )  M 21 03547

 ( 220 )  2021.10.13.

 ( 732 )  Eurodoc 2000 Kft., Biatorbágy (HU)

 ( 740 )  Pacsay & Sándor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  EURODOC

 ( 511 )   39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

 ( 111 )  238.049

 ( 151 )  2022.06.15.

 ( 210 )  M 21 03545

 ( 220 )  2021.10.13.

 ( 732 )  Szabó Bence László, Hódmezővásárhely (HU)

 Kurucz Dóra, Kiskunmajsa (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 111 )  238.050

 ( 151 )  2022.06.15.

 ( 210 )  M 21 03538

 ( 220 )  2021.10.13.

 ( 732 )  MedhUSA Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Nyíregyháza (HU)

 ( 541 )  SELLEK

 ( 511 ) 5    Diabetikus kenyér gyógyászati használatra; gyógyászati célokra kialakított diabetikus gyümölcsnektárok;

gyógyászati célokra kialakított diabetikus gyümölcsléitalok; cukorbetegek számára kifejlesztett mesterséges

édesítőszerek; ételek cukorbetegeknek; kenyér termékek cukorbetegeknek; diétás édesítőszerek gyógyászati célra.
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 10    Diabétesz monitorozó készülékek; digitális elektronikus vérnyomásmérők; elektronikus csuklós

vérnyomásmérők; vérnyomásmérők; vér oxigénszint telítettségének ellenőrzésére szolgáló elektronikus eszközök

 [gyógyászati használatra]; vércukorszint-mérők; vércukorszint vizsgálatára szolgáló gyógyászati eszközök.

 29    Növényi alapú tejszín; növényi tejszín [tejtermék-helyettesítő]; rizstej [tejpótló]; szójatej [tejpótló];

zabalapú italok [tejpótlók]; zabot tartalmazó tejalapú italok; mandulatej; mandulatej étkezési célokra; aszalt

gyümölcskeverékek; rágcsálnivaló-keverékek szárított gyümölcsökkel és feldolgozott diófélékkel; szárított

 gyümölcs; szárított gyümölcs alapú rágcsálnivalók.

 30    Cukor, természetes édesítőszerek, édes bevonatok és töltetek, méhészeti termékek; cukorpótlók,

édesítőszerek; természetes és alacsony kalóriatartalmú édesítőszerek; természetes édesítőszerek; gabonapelyheket

és szárított gyümölcsöket tartalmazó ételkeverékek; magvak, diófélék és szárított gyümölcsök keverékét

tartalmazó rágcsálnivaló szeletek [édességek]; szárított gyümölcsöt tartalmazó zabfalatok; lisztek; diófélékből

készült lisztek; lisztből készült tészták; gluténmentes kenyér; hajdina tészták; hajdinaliszt [élelmiszerekhez];

gabona alapú élelmiszerek emberi fogyasztásra; gabona alapú müzliszeletek; gabonafélék meleg reggelihez;

gabonafélékből készült kekszek, aprósütemények emberi fogyasztásra; gabonapelyhek; gyümölcsöket és rostokat

tartalmazó gabonapelyhek; magas protein tartalmú gabonaszeletek; reggeli gabonafélék, zabkása, búzadara;

 müzli; müzliszeletek; müzlik; müzliszeletek, energiaszeletek; graham kekszek.

 ( 111 )  238.051

 ( 151 )  2022.06.15.

 ( 210 )  M 21 02675

 ( 220 )  2021.07.06.

 ( 732 )  Dávid-Oroszi Dorottya Boglárka, Szeged (HU)

 ( 541 )  csakamikell zero waste shop és kotyogós kávézda

 ( 511 )  35    Franchise-hoz kapcsolódó üzleti tanácsadás; franchise-hoz kapcsolódó üzleti tanácsadás és konzultáció;

franchise létrehozásával és működtetésével kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások; franchise

megoldásokkal kapcsolatos üzleti konzultációs szolgáltatások; franchise megoldásokkal kapcsolatos üzleti

információk szolgáltatása; franchise-ok létrehozásával kapcsolatos üzleti segítségnyújtás; franchise-ok

üzemeltetésével kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások; franchise-oknak nyújtott, reklámozással

kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; franchise-ra vonatkozó ügyviteli tanácsadási szolgáltatások; franchise-ra

vonatkozó üzleti tanácsadási szolgáltatások; franchise szolgáltatásokkal kapcsolatos kereskedelmi tanácsadás;

franchise üzletek létesítésével kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások; franchise-zal kapcsolatos üzleti

hirdetési szolgáltatások; franchise-zal kapcsolatos üzleti segítségnyújtás; franchise-zal kapcsolatos üzleti ügyek

adminisztrációja; franchise-zal kapcsolatos üzletvezetési tanácsadó szolgálatok; segítségnyújtás franchise

rendszerű kereskedelmi üzletvitelhez; segítségnyújtás franchise rendszerű üzletvitelhez; segítségnyújtás franchise

rendszerű vállalat működtetéséhez; segítségnyújtás [üzleti] biztosítása franchise-ok működtetéséhez;

segítségnyújtás [üzleti] franchise-ok létrehozásával kapcsolatban; termékek forgalmazásával kapcsolatos

segítségnyújtás, franchise-szerződés keretein belül; üzletvitellel kapcsolatos segítségnyújtás, franchise-szerződés

 keretein belül; csomagolásmentes termékek kis- és nagykereskedelme.

 ( 111 )  238.052

 ( 151 )  2022.06.15.

 ( 210 )  M 21 02673

 ( 220 )  2021.07.06.

 ( 732 )  Online Comparison Shopping Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Székely Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

  38    Távközlési szolgáltatások.

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

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  238.053

 ( 151 )  2022.06.15.

 ( 210 )  M 21 02489

 ( 220 )  2021.06.22.

 ( 732 )  Rivian IP Holdings, LLC (a Delaware limited liability company), Plymouth, Michigan (US)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 7    Gépek és szerszámgépek járműgyártó sorokhoz, erőgépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével);

tengelykapcsolók és erőátviteli elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); mezőgazdasági

szerszámok, kézi szerszámok kivételével; keltetőgépek; árusító automaták; járműkarosszéria- és keret-igazító

gépek, valamint azok szerkezeti pótalkatrészei; elosztók járművekhez; légszűrők járműmotorokhoz és

-hajtóművekhez; motorhengerek járművekhez; generátorok szárazföldi járművekhez; gyújtás berendezések

szárazföldi járművek motorjaihoz; járműtartozékok, nevezetesen kotrókanalak és tolólapok föld és ömlesztett

anyagok mozgatásához; pneumatikus és hidraulikus kompresszorok járművekhez; szárazföldi járművek

alkatrészei, nevezetesen gyújtógyertya-huzalok; olajszivattyúk szárazföldi járművekhez; gyűjtőcsövek mint

járműkipufogó-rendszerek alkatrészei; üzemanyag-szivattyúk szárazföldi járművekhez; vízpumpák

(vízszivattyúk) szárazföldi járművekhez; járműalkatrészek, nevezetesen nagyteljesítményű szelepek

karburátorokhoz (porlasztókhoz); járműalkatrészek, nevezetesen vezérműburkolatok; járműalkatrészek,

nevezetesen bemeneti elosztócsövek; járműalkatrészek, nevezetesen motortengely-védők; járműalkatrészek,

nevezetesen motorburkolatok; járműalkatrészek, nevezetesen szelephimbák; járműalkatrészek, nevezetesen

tolórudak; járműalkatrészek, nevezetesen olajhűtők; járműalkatrészek, nevezetesen forgattyúház-levegőztetők;

járműalkatrészek, nevezetesen olajtartálydugók és -fedelek; járműalkatrészek, nevezetesen olajtartályok;

járműkipufogó-rendszerek részét képező hangtompítók (kipufogódobok); szárazföldi járművek belső égésű

motorjainak alkatrészei, nevezetesen hajtórudak; mechanikus hajtóművek alkatrészei szárazföldi járművekhez;

olajszintmérő pálcák; vezérműszíjak szárazföldi járművek motorjaihoz; üzemanyag-szivattyúk szárazföldi

járművek hajtóműveihez; váltóáramú generátorok szárazföldi járművekhez; áramfejlesztők, amelyek járművek

elektromotorjaiként is használhatóak; járműalkatrészek, nevezetesen karburátorok (porlasztók);

üzemanyag-befecskendező alkatrészek szárazföldi és vízi járművek motorjaihoz; légsűrítők járművekhez;

motorhengerek szárazföldi járművekhez; ablaktörlő motorok tengeri és szárazföldi járművekhez;

járműmotor-alkatrészek, nevezetesen feltöltőlevegő-hűtők és alkatrészeik; járműmotor-alkatrészek, nevezetesen

intercoolerek (töltőlevegő-hűtők); gyújtáskábelek gépjárművekhez; kipufogócsövek szárazföldi járművekhez;

katalizátoregységek járművek kipufogóihoz; elektronikus gyújtások járművekhez; fém motortömítések
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 járművekhez; üzemanyagszűrők járműmotorokhoz; vezérműtengelyek járműmotorokhoz; hűtők járművekhez.

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; számítógép interfészek; számítógépes programok felhasználói interfészek

tervezéséhez; vezeték nélkül csatlakoztatott elektromos akkumulátorok beépített, távolról frissíthető szoftverekkel

és firmware-ekkel a tárolt elektromos áram tárolására és kisütésére a lakásokban és épületekben való használatra;

vezeték nélkül csatlakoztatott elektromos akkumulátorok beépített, távolról frissíthető szoftverekkel és

firmware-ekkel a villamosenergia-hálózat vagy más, villamosenergia-termelő forrás által vagy számára

biztosított, tárolt elektromos áram tárolására és kisütésére, melyek az elektromos árammal kapcsolatos igények és

a felhasználási célok stabilizálására és teljesítésére szolgálnak; vezeték nélküli csatlakoztatott elektromos

akkumulátorok számára és által biztosított tárolt energia tárolásának és kisütésének felügyeletére,

optimalizálására és szabályozására szolgáló számítógépes szoftverek; elektromos áram biztosítására szolgáló

akkumulátorok elektromos járművekhez való motorokhoz; falra szerelhető elektromos csatlakozók elektromos

járművek töltéséhez; hordozható elektromos csatlakozók elektromos járművek töltéséhez; letölthető szoftver

mobilalkalmazás formájában járművek elektromos töltésének és állapotának nyomon követésére, valamint

járművek távvezérlésére; letölthető szoftver járművekhez való operációs rendszerszoftver formájában; navigációs

berendezések járművekhez [fedélzeti számítógépek]; globális helymeghatározó rendszer (GPS) és mobil

telekommunikáció használatára programozott, járművek helyének meghatározására és visszaszerzésére szolgáló

eszközök; rádiók járművekhez; betörésgátló riasztókészülékek; akkumulátortöltők jármű-akkumulátorok

töltésére; sebességszabályozók gépjárművekhez; járműbiztonsági berendezések, nevezetesen elektronikus

rezgés-, ütés-, mozgás-, szög-, hőmérséklet- és feszültségfigyelő eszközök; járműbiztonsági berendezések,

nevezetesen kamerákból és monitorokból álló fedélzeti járműfelügyeleti rendszer a jármű két oldalán található

holtterek feltárására és megszüntetésére; vezeték nélküli adóvevők gyűjtő és megjelenítő technológiával a helyi

környezetben található összes jármű állapotának megfigyelésére és nyomon követésére; elektromos

akkumulátorok járművekhez; járműbiztonsági berendezések, nevezetesen elektronikus keréknyomás-figyelő

eszközök; járműbiztonsági berendezések, nevezetesen tolatószenzorok és -kamerák; kerékkiegyensúlyozó

egységek szárazföldi járművekhez; mikroprocesszorból, elektronikus jelvevőből és elektronikus jeladóval

felszerelt kulcstartóból álló, kulcs nélküli nyitórendszerek és kulcs nélküli gyújtáskapcsoló rendszerek

gépjárművekhez; sebességjelzők járművekhez; radartárgy-érzékelők járművekben való használatra; járműre

szerelt GPS-érzékelők jármű mozgási sebességének meghatározására; járművekben használt akkumulátortöltők

mobiltelefonokhoz; járműmotor-alkatrészek, nevezetesen hőmérséklet-szabályozó készülékek; járművek

audioberendezései, nevezetesen sztereó rendszerek, hangszórók, erősítők, equalizer-ek, hangváltók és

hangszóróházak; vezeték nélküli hangszórók; hangszórók, hangosbemondók, megafonok; sztereó rendszerek;

letölthető számítógépes szoftver audioeszközök vezérlésére; USB-s töltőportok járművekben történő használatra;

elektromos zárak járművekhez; visszapillantó kamerák járművekhez; járművek klímaberendezései; vezeték

nélküli vezérlők más elektromos, motoros és mechanikus eszközök vagy rendszerek, nevezetesen az akkumulátor,

biztonsági, világítási, nyomkövető és biztonsági rendszerek működésének és állapotának távoli ellenőrzésére és

vezérlésére; járművek távirányítású indítására szolgáló eszközök; járművekben elhelyezett, antennát és rádióadót

tartalmazó jármű-helymegállapítási, -követési és biztonsági rendszerek; feszültségszabályozók járművekhez;

járművek audioberendezései, nevezetesen hangszórók gépjárművek hangrendszereihez; navigációs eszközök

járművekhez [fedélzeti számítógépek]; gépjármű-pótkocsi elektromos csatlakozói; akkumulátorok járművekhez;

elektromos készülékek, nevezetesen töltőállomások elektromos járművek feltöltéséhez; számítógépes járműmotor
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analizátorok; hosszabbítókábelek járművekhez; hálózati adapterek járművekhez; elektromos kábelek

járművekhez; elektromos akkumulátorok járművekhez; hőmérséklet-szabályozó készülékek járművekhez;

gumiabroncsokban levő nyomás csökkenését automatikusan jelző készülékek; kilométerszámlálók járművekhez;

távirányítók járműriasztók működtetéséhez; mérőpoharak; mérőkanalak, adagolókanalak; letölthető szoftverek

járműflotta-kezelés formájában; letölthető szoftverek járművek vásárlásának, finanszírozásának, lízingjének,

biztosításának, biztonságának, védelmének és diagnosztikájának kezeléséhez; elektromos átalakítók; időjárásálló

 elektromos adapterfedelek.

 11    Fényszórók, reflektorok járművekhez; lámpaernyők; hordozórakéta reflektorok; lámpák járművekhez; hátsó

lámpák hordozórakétákhoz; féklámpák hordozórakétákhoz; világítóeszközök, nevezetesen szerves fénykibocsátó

diódákkal működő (OLED) világítóeszközök és fénykibocsátó diódákkal működő (LED) világítóeszközök;

világítóeszközök járművekhez; légszűrők járművek utasterében lévő légkondicionálókhoz; alkatrészek fűtő- és

légkondicionáló rendszerekhez, nevezetesen fűtőmagok és gázhűtők járművekhez; jégleolvasztók, jégtelenítők

járművekhez; fényszalagok járművekhez; légkondicionálók járművekhez; hőmérséklet-szabályozó rendszerek

járművek fűtéséhez, szellőzéséhez és légkondicionálásához; fényszórók járművekhez; spotlámpák

(reflektorlámpák) járműveken történő használatra; légkondicionáló berendezések járművekhez; fűtőkészülékek

járművekhez; fűtőberendezések járművekhez; elektromos vízforraló kannák; hordozható tűzhelyek; mosogatók,

 mosdók; lámpák sátrakhoz; indukciós főzőlapok; keverőfúvóka csaptelephez.

 12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök; szárazföldi járművek, valamint ezek alkatrészei

és tartozékai, nevezetesen szerkezeti részek és erőátviteli alkatrészek villamos motorok, sebességváltók és

tengelyek formájában; gépjármű, jármű karosszériák; poggyásztartó hálók járművekhez; méretre készült ponyvák

járművekhez; csúszásgátló láncok járművekhez; tapaszok, sallerfoltok járműabroncsok javításához; pumpák

járműabroncsok felfújásához; autók belső kárpitozása; autók belső burkolata; egyedi bőr járműbelsők

járművekhez; rendszámtábla-keretek; rendszámtábla-tartók; kárpitok járművekhez; elektromos hajtású szárazföldi

járművek; elektromos járműalkatrészek, nevezetesen motorok; elektromos járműalkatrészek, nevezetesen

visszapillantó tükrök, ablaktörlők és hátsó ajtók; teljesen akkumulátoros, elektromos, nagy teljesítményű

járművek; járműülések; kerékagyak járművekhez; járműkerekek; kárpitok, méretre készült ponyvák járművekhez;

kormánykerekek járművekhez; motorok szárazföldi járművekhez; tetőcsomagtartók, lengéscsillapítók, rugók,

stabilizáló rudak és felfüggesztések, fentiek mindegyike járművekhez; ajtókárpitok gépjármű karosszériákhoz;

féknyergek szárazföldi járművekhez; méretre készült üléshuzatok járművekhez; motorfelfüggesztések

járművekhez; előre megtervezett vinil autófóliák, amelyeket kifejezetten járművekhez alakítottak ki;

járműalkatrészek, nevezetesen szervokormány-tömlők; jelvények járművekhez; járművekhez való üléspárnák;

kerékagyszerelvények járművekhez; síléctartók járművekhez; tükrök járművekhez, nevezetesen visszapillantó

tükrök; irányváltó hajtóművek szárazföldi járművekhez; horgok, amelyeket kifejezetten járművekben történő

használatra, járműtartozékok rögzítésére terveztek; szélvédők járművekhez; lopásgátló eszközök járművekhez;

gumiabroncs járművekhez; abroncsbelsők járművekhez; abroncsfújók; járművek műanyag alkatrészei,

nevezetesen autók külső és belső díszítő és védő extrudált műanyag szegélyei; szárazföldi járművek, nevezetesen

elektromos autók, teherautók és sportcélú haszongépjárművek (sport-szabadidő autók, SUV-ok); félig felszerelt

takaróponyvák járművekhez; fék légkompresszorok szárazföldi járművekhez; légfék munkahengerek szárazföldi

járművekhez; motorházfedelek; alvázak gépjárművekhez; jármű ülésvédők; szerkezeti javító alkatrészek

teherautókhoz és egyéb gépjárművekhez; tengelykapcsolóból, sebességváltóból, kardántengelyből és

differenciálműből álló, járművekben használatos erőátviteli berendezések; hajtómű felső fedelek szárazföldi

járművekhez; váltótartó lemezek szárazföldi járművekhez; szárazföldi járművekhez való sebességváltó házak;

vontatórudak, vonórudak járművekhez; sárhányók járművekhez; szárazföldi járművekhez illeszthető lépcsők,

fellépők; vontatórudak járművekhez; járműfelnik és ezek szerkezeti elemei; terepjárók (ATV-k); gépjárművekhez

való érzékelők, nevezetesen elektromos szervokormányzási forgatónyomaték-érzékelők,

szervokormány-rendszerek alkotóelemeként árusítva; abroncskarimák járművekhez; sebességváltók szárazföldi

járművekhez; fékek járművekhez; jármű karosszériák; sebességváltók szárazföldi járművekhez; járműalkatrészek,

nevezetesen napellenzők szélvédőkre; járműalkatrészek, nevezetesen árnyékolók; járműalkatrészek, nevezetesen
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segédirányító karok; járműalkatrészek, nevezetesen gömbcsuklók; járműalkatrészek, nevezetesen

felfüggesztőrudak; járműalkatrészek, nevezetesen féltengelycsuklók; járműabroncsokhoz való szelepszárak;

szárazföldi járművek részei, nevezetesen differenciálművek; motorháztető-védők mint járművek szerkezeti

alkatrészei; csapok, tengelyek szárazföldi járművekhez; fékhuzalok (bowdenek) járművekhez; fékdobok

szárazföldi járművekhez; szárazföldi járművekhez való felfüggesztéselemek, nevezetesen laprugók; szárazföldi

járművek felfüggesztéseinek alkatrészei, nevezetesen tekercsrugók; ablaktörlő, szélvédőtörlő lapátok

járművekhez; hidraulikus hajtású rendszerek járművekhez; szárazföldi járművekhez való felfüggesztéselemek,

nevezetesen kiegyenlítők; tárcsafékbetétek járművekhez; pohártartók járművekhez; sebességváltók szárazföldi

járművekhez és azok pótalkatrészei; erőátviteli szíjak szárazföldi járművekhez; felfüggesztési rendszerek

szárazföldi járművekhez; kerékcsapágyak szárazföldi járművekhez; üveg járműablakok járművekhez; riasztó

berendezések járművekhez; fékszerelvények járművekhez; kerékpártartók járművekhez; tengely

gumiharang-készletek szárazföldi járművekhez; tengelycsapágyak szárazföldi járművekhez; tárcsafékek

szárazföldi járművekhez; tetőre rögzített csomagtartó tárolók szárazföldi járművekhez; sportcélú

haszongépjárművek (sport-szabadidő autók, SUV-k); légzsákok járművekhez; járműablakok; biztonsági övek

járművekhez; szelepek járműabroncsokhoz; kürtök járművekhez; szárazföldi járművek részei, nevezetesen

erőátviteli szíjak; tengelykapcsolók szárazföldi járművekhez; méretre készült járműponyvák gépkocsikhoz és

teherautókhoz az időjárástól és annak hatásaitól való védelem céljából; fejtámlák járművekhez; felfújódó

légzsákok járművekhez baleseti sérülések megelőzésére; erőátviteli láncok szárazföldi járművekhez; utángyártott

gépkocsi-kiegészítők nevezetesen kifejezetten járművekben történő használatra kifejlesztett rendszerező táskák,

hálók és tálcák; biztonsági hevederek, hámok járműülésekhez; fékbetétek szárazföldi járművekhez; szárazföldi

járművek alkatrészei, nevezetesen tengelyek; szárazföldi járművek részei, nevezetesen hajtóművek, hajtások;

járművek fém alkatrészei, nevezetesen külső és belső díszítő és védő fém szegélyek; elektromos hajtású

járművek, nevezetesen gépkocsik, teherautók és sport-szabadidő autók (SUV-ok); kerékpárok; tolatásjelzők

járművekhez; keréktárcsák járművekhez; gépjárművek elektromos zárai; riasztórendszerek gépjárművekhez;

kormányművek szárazföldi járművekhez és ezek alkatrészei; spoilerek, légterelő szárnyak járművekhez;

járműlépcsők, fellépők, hágcsók; légzsákok; gépkocsi lökhárítók; gépkocsikhoz való tetőcsomagtartó dobozok,

tetőboxok; méretre készült ponyvák járművekhez; szárazföldi járművek alkatrészei, nevezetesen járműlépcsők,

fellépők, hágcsók; szárazföldi járművek alkatrészei, nevezetesen sárhányók; szárazföldi járművek alkatrészei,

nevezetesen ütközőpárnák; járműalkatrészek, nevezetesen lengéscsillapítók; járművek ajtói; irányjelző karok

járművekhez; tanksapkák szárazföldi járművekhez; rendszámtábla-takarók járművekhez; ajtópanelek

járművekhez; járműveken való használatra kialakított tetősátrak; szabadidős tevékenységhez használatos

járművek (lakóautók) alkatrészei, nevezetesen főzőegységek és mosogatók, mosdók; járműalkatrészek,

nevezetesen főzőegységeket, mosogatókat, mosdókat és tárolóegységeket tartalmazó szerkezeti modulok;

szerkezeti alkatrészek gépjárművekhez, nevezetesen önzáródó tartályok víztároláshoz; szerkezeti alkatrészek

gépkocsikhoz, nevezetesen csomagtartók, rakodó- és tárolóegységek; kifejezetten teherautókhoz és sportcélú

haszongépjárművekhez (sport-szabadidő autókhoz, SUV-okhoz) kialakított rakománytároló egységek; méretre

 kialakított csomagtértálcák járművek rakterébe.

 35    Reklámozás; üzleti menedzsment; üzleti adminisztráció; irodai munkák; vezeték nélkül csatlakoztatott

elektromos akkumulátorokból álló, beépített és távolról frissíthető szoftverekkel, firmware-ekkel, és támogató

szoftverekkel ellátott, villamos energia tárolására és a tárolt elektromos áram leadására szolgáló elektromos

akkumulátor-rendszerek üzemeltetése mások számára, üzleti célokra, valamint az ezekkel kapcsolatos üzleti

tanácsadási szolgáltatások; kereskedések szárazföldi járművek és járművek területén; kiskereskedelmi boltok,

outlet-ek és pop-up (ideiglenes) üzletek szárazföldi járművek és járművek területén; üzleti konzultációs

szolgáltatások, nevezetesen segítségnyújtás üzleti stratégiák kialakításában; konzultáció az energiahatékonyság

területén napenergiával és megújuló energiával kapcsolatban; vásárlási tanácsadási és konzultációs szolgáltatások

biztosítása a fogyasztók számára szárazföldi járművek vásárlásához; járművekre és töltőállomásokra vonatkozó

információkat tartalmazó online címtár-információs szolgáltatás nyújtása; üzemanyag-gazdálkodási

szolgáltatások flották területén; flottamenedzsment szolgáltatások flottajárművek kereskedelmi célú nyomon
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 követése formájában.

 36    Biztosítási szolgáltatások; pénzügyi szolgáltatások; pénzügyek, pénzügyi szolgáltatások; ingatlanügyletek;

biztosítási fuvarozói szolgáltatások; finanszírozási szolgáltatások; ingatlanokhoz kapcsolódó szolgáltatások,

 nevezetesen ipari ingatlanok bérbeadása és kezelése mások számára.

 37    Építőipari szolgáltatások; járművek üzembehelyezésével és javításával kapcsolatos szolgáltatások;

bányászati kitermelés, olaj- és gázfúrás; vezeték nélkül csatlakoztatott elektromos akkumulátorok telepítése,

karbantartása és javítása és frissítése, valamint ezzel kapcsolatos konzultáció, a tárolt elektromos áram tárolásával

és kisütésével kapcsolatos villamosenergia-igények és a felhasználási célok stabilizálása és teljesítése céljából;

karbantartási és javítási szolgáltatások biztosítása járművekhez; járműjavítási tanácsadás; járműkarbantartási

tanácsadás; jármű-akkumulátorok töltése; jármű testreszabási szolgáltatások, nevezetesen egyedi járművek

építése; töltőállomási szolgáltatások járművekhez; járművek javítása és karbantartása; járművek professzionális

külső és belső takarítása; járműjavító műhelyek; járművek festése; töltőállomási szolgáltatások elektromos

járművekhez; flotta-menedzsment szolgáltatások flottajárművek karbantartása formájában; vészhelyzeti közúti

segélyszolgálat, nevezetesen közúti segélyhívások megválaszolása, defektes gumiabroncs cseréje, vészhelyzeti

akkumulátortöltés; speciális elektromos gépjárművek tervezése, fejlesztése és gyártása; speciális elektromos

 gépjárművek karbantartása, szervizelése és javítása.

 39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; gépjárművek bérbeadása; autómegosztási

szolgáltatások (car sharing); utazásmegosztó szolgáltatások (telekocsi szolgáltatások); járműszállítás és -tárolás;

járművek kölcsönzése és bérbeadása; járművezetési szolgáltatások; járművek vontatása; járműkölcsönzési és

-bérbeadási szolgáltatások; autóbérlés megrendelése; vészhelyzeti közúti segélyszolgálat, nevezetesen vontatás,

 csörlőzés és kulcsszállítás; útvonaltervezés.

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

élelmiszerek és italok tartósítása; beépített, távolról frissíthető szoftverekkel és firmware-ekkel ellátott, vezeték

nélkül csatlakoztatott elektromos akkumulátorok bérbeadása tárolt villamos energia tárolására és kisütésére

vonatkozó elektromos árammal kapcsolatos igények és a felhasználási célok stabilizálása és teljesítése céljából;

 akril fedőréteg felvitele gépjárművekre.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; oktatási szolgáltatások,

nevezetesen képzés járművek tervezése, fejlesztése, gyártása, karbantartása, szervizelése és javítása területén;

szárazföldi járművekkel, csónakokkal, kerékpárokkal és gyalogosan teljesítendő vezetett túrák szervezése és

lebonyolítása kirándulások és túrák formájában; szórakoztatás járműtesztvezetés (élményvezetés) formájában;

nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; oktatási szolgáltatások, nevezetesen

képzés speciális elektromos gépjárművek tervezése, fejlesztése, gyártása, karbantartása, szervizelése és javítása

 területén.

 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; járművek ellenőrzése a megfelelő működés

biztosítása érdekében; elektromos járművek működésének, teljesítményének és hatékonyságának távfelügyelete;

nem letölthető szoftverek biztosítása elektromos járművek töltésének és karbantartásának előrejelző (prediktív)

elemzéséhez, valamint a fogyasztói igények előrejelző (prediktív) elemzéséhez; mérnöki tervezési szolgáltatások;

termékfejlesztési tanácsadás; tanácsadási szolgáltatások járműtervezés területén mások számára; mérnöki

tanácsadás; vezeték nélkül csatlakoztatott, a villamos energia tárolására és villamosenergia-ellátásra használatos,

beépített firmware-ekkel és szoftverekkel ellátott elektromos akkumulátorok megfelelő működésének és

programozásának ellenőrzése annak érdekében, hogy az elektromos árammal kapcsolatos igények és a

felhasználási célok teljesüljenek; vezeték nélkül csatlakoztatott elektromos akkumulátorokból és támogató

szoftverekből álló elektromosakkumulátor-rendszerek tervezése, ezek mindegyike a tárolt elektromos áram

tárolására és kisütésére, az említett rendszerek tervezési hatékonyságának, programozásának és felépítésének

optimalizálása érdekében, valamint az ezekhez kapcsolódó konzultációs szolgáltatások; szoftver mint szolgáltatás

(SAAS), mely vezeték nélkül csatlakoztatott elektromos akkumulátorok számára és által biztosított tárolt energia
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tárolásának és kisütésének felügyeletére, optimalizálására és szabályozására szolgáló számítógépes szoftvereket

tartalmaz; vezeték nélkül csatlakoztatott elektromos akkumulátorok számára és által biztosított tárolt energia

tárolásának és kisütésének felügyeletére, optimalizálására és szabályozására szolgáló online, nem letölthető

számítógépes szoftverek biztosítása; vezeték nélkül csatlakoztatott elektromos akkumulátorokba beépített, a

villamos energia tárolására és kisütésére használatos szoftverek és firmware-ek kezelése az elektromos

akkumulátorok szoftvereinek programozásával és konfigurálásával; vezeték nélkül csatlakoztatott elektromos

akkumulátorokba beépített, távolról frissíthető számítógépes szoftverek és firmware-k telepítése, karbantartása,

javítása és frissítése, valamint azokhoz kapcsolódó tanácsadás a tárolt elektromos áram tárolására és kisütésére

vonatkozó villamosenergia-igények és a felhasználási célok stabilizálása és teljesítése céljából; új és használt

gépjárművek ellenőrzése a járműveket vásároló vagy értékesítő személyek részére; gépjármű-kárfelmérési

szolgáltatások; gépjármű-ellenőrzések; gépjárműalkatrész-tervezési szolgáltatások; biztonsági célú

járműflotta-felügyeleti szolgáltatások; ellopott járművek visszaszerzése; nem letölthető szoftverek

járműflotta-kezelés formájában; nem letölthető szoftverek járművek vásárlásának, finanszírozásának, lízingjének,

 biztosításának, biztonságának, védelmének és diagnosztikájának kezeléséhez.

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

célú járműflotta-felügyeleti szolgáltatások; ellopott járművek visszaszerzése; vészhelyzeti közúti segélyszolgálat,

 nevezetesen zárak kinyitása.

 ( 111 )  238.054

 ( 151 )  2022.06.15.

 ( 210 )  M 21 01809

 ( 220 )  2021.05.05.

 ( 732 )  Napcsillag Kft., Ajka (HU)

 ( 740 )  Tiber Ügyvédi Iroda, Dr. Tiber Péter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; nem gyógyhatású fogkrémek; illatszerek,

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

 csiszolószerek.

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

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

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

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

 21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; főzőedények és étkészletek, kanalak, kések és

villák kivételével; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok;

takarítóeszközök; megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg, kivéve az építéshez használt üvegeket; üveg-,

 porcelán- és fajanszáruk.

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

 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.
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 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].

 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.

 ( 111 )  238.055

 ( 151 )  2022.06.15.

 ( 210 )  M 21 03719

 ( 220 )  2021.11.02.

 ( 732 )  Hightech Natural Zrt., Piliscsaba (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Budapest

 ( 541 )  DRHAZI HIGHTECH NATURAL COSMETICS

 ( 511 ) 3    Kozmetikai szerek; kozmetikai krémek; olajok kozmetikai célokra; kollagénkészítmények kozmetikai

célokra; kozmetikai bőrmegújító készítmények; aromatikus esszencia olajok; kozmetikumok krémek formájában;

 szépségápoló szérumok; kozmetikai célú folyadékok, oldatok.

 35    Kozmetikumokkal kapcsolatos fogyasztói terméktanácsadás; kozmetikumokkal kapcsolatos online

kiskereskedelmi szolgáltatások; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes

kiskereskedelmi szolgáltatások: kozmetikai szerek, kozmetikai krémek, olajok kozmetikai célokra,

kollagénkészítmények kozmetikai célokra, kozmetikai bőrmegújító készítmények, aromatikus esszencia olajok,

kozmetikumok krémek formájában, szépségápoló szérumok, kozmetikai célú folyadékok, oldatok; kozmetikai

termékekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; kozmetikai és szépségipari termékekkel

kapcsolatos online kereskedelmi szolgáltatások; kozmetikumokkal, piperecikkekkel, fogkrémekkel, szappanokkal

 és tisztítószerekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások.

  41    Kozmetikai, szépségápolási oktatás; mentorálás.

  42    Kozmetikai kutatás.

  44    Szépségszalonok; hajápolási szolgáltatások; bőrápoló szalonok; kozmetikai testápoló szolgáltatások.

 ( 111 )  238.056

 ( 151 )  2022.06.16.

 ( 210 )  M 21 03455

 ( 220 )  2021.10.04.

 ( 732 )  Keszthelyi Réka, Pécs (HU)

 Kovács Tamás, Keszü (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   14    Egyedi ékszerek.

  41    Audio-, video- és multimédiás termékek gyártása, fényképezés.
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 ( 111 )  238.060

 ( 151 )  2022.06.21.

 ( 210 )  M 20 03786

 ( 220 )  2020.12.09.

 ( 732 )  MATRACOM GROUP Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 541 )  Pentele

 ( 511 )  20    Bútorok, tükrök, keretek; nem fém tartályok, tárolók tároláshoz vagy szállításhoz; matracvédők; matracok;

ágyak; ágykeretek; faszerkezetek; komódok; fiókos szekrények; gélhab termékek; hengerpárnák; fedőmatracok;

 párnák; fejpárnák; kisbútorok; ágyneműtartók; ágyrácsok; ágybordák; boxspring ágyak.

 24    Textíliák és pótanyagaik; háztartási vászonnemű; függönyök textilből vagy műanyagból; szövött címkék;

gumírozott vásznak; lepedők; matrachuzatok; matracvásznak; mintás vászon; műanyagok textil pótanyaggal;

 műselyem szövetek; nem szőtt textíliák; pamutbársony; ágyneműk.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; matrac, ágybetétek,

 ágykeret, ágyrács, boxspring ágyak kereskedelme, reklámozása.

 ( 111 )  238.065

 ( 151 )  2022.06.21.

 ( 210 )  M 21 01945

 ( 220 )  2021.05.16.

 ( 732 )  Hungarian Intertourist Souvenir Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs, tészta és metélt; tápióka és szágó; lisztek és más

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

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

 szószok; jég [fagyott víz].

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

 más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  238.067

 ( 151 )  2022.06.21.

 ( 210 )  M 21 01958

 ( 220 )  2021.05.17.

 ( 732 )  AMORE PIZZA 11 Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Nápolyi szokásoknak megfelelően elkészített pizzaételek; nápolyi szokásoknak megfelelően készített pizza;

 nápolyi szokásoknak megfelelően készített tésztaételek.

 ( 111 )  238.074

 ( 151 )  2022.06.21.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 12. szám, 2022.06.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1563



 ( 210 )  M 21 03148

 ( 220 )  2021.09.01.

 ( 732 )  Krucsó Sándor, Komádi (HU)

 ( 740 )  Dr. Kiss István, Debrecen

 ( 541 )  Karma 44 Gin

 ( 511 )   33    Gin.

 ( 111 )  238.075

 ( 151 )  2022.06.21.

 ( 210 )  M 21 03425

 ( 220 )  2021.09.30.

 ( 732 )  Indoor-team Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Csoportos szabadidős tevékenységek rendezése; csoportos rekreációs, szabadidős tevékenységek

szervezése; díjátadók vendégül látása [szervezés]; éjszakai klubok; éjszakai klubokban nyújtott szórakoztatási

szolgáltatások; falfestő-művészeti szolgáltatások; fesztiválok szervezése; gyermekek számára nyújtott

szórakoztató szolgáltatások; gyermek kalandjátszótér szolgáltatások; gálák, díszünnepélyek rendezése;

foglalkozások gyerekeknek [szórakoztatás/oktatás]; fesztiválok szervezése szórakoztatási célokra; fesztiválok

szervezése kulturális célokra; animációs zenés szórakoztató szolgáltatások; sportesemények biztosítása és

rendezése; sportesemények és sportversenyek szervezése; sportesemények megrendezése; sportesemények

megszervezése; sportlétesítmények működtetése; sportlétesítmények fenntartása; sportlétesítmények

üzemeltetése; sportoktatás; sportpark szolgáltatások; sportrangadók szervezése; sportrendezvények lebonyolítása;

sportrendezvények szervezése és lebonyolítása; sportrendezvények, versenyek és sportbajnokságok szervezése;

sportrendezvényekhez kapcsolódó információk szolgáltatása; sportszolgáltatások; sporttevékenységekkel

kapcsolatos tanfolyamok; sporttevékenységek; sporttal kapcsolatos szórakoztatási szolgáltatások; sporttal

kapcsolatos oktatási szolgáltatások; sportversenyek rendezése; sportversenyek szervezése, rendezése és

lebonyolítása; szabadidős és képzési szolgáltatások; szórakoztatás golfversenyek formájában; golfoktatás;

golflétesítmények üzemeltetése; golf gyakorlópályák biztosítása; golfozással kapcsolatos szórakoztatási

 szolgáltatások; golfversenyek szervezése; golfversenyek szervezése és lebonyolítása.

 ( 111 )  238.076

 ( 151 )  2022.06.21.

 ( 210 )  M 21 02286

 ( 220 )  2021.06.10.

 ( 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 és fagyasztott pulykahúsok.

 ( 111 )  238.084

 ( 151 )  2022.06.21.

 ( 210 )  M 21 03607

 ( 220 )  2021.10.20.

 ( 732 )  DKN Zenei Ügynökség Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 12. szám, 2022.06.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1564



 ( 511 )   41    Koncertek szervezése, lebonyolítása és rendezése.

 ( 111 )  238.089

 ( 151 )  2022.06.21.

 ( 210 )  M 21 03763

 ( 220 )  2021.11.09.

 ( 732 )  Vitál Club Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 541 )  Ridepositive

 ( 511 )   12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

 ( 111 )  238.099

 ( 151 )  2022.06.21.

 ( 210 )  M 21 03768

 ( 220 )  2021.11.09.

 ( 732 )  LBK Rock 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 )  238.100

 ( 151 )  2022.06.21.

 ( 210 )  M 21 03771

 ( 220 )  2021.11.09.

 ( 732 )  Bedő Emese, Győrújfalu (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Fuvarozás, áruszállítás; szállítmányozás; áruk raktározása.

 ( 111 )  238.102

 ( 151 )  2022.06.21.

 ( 210 )  M 21 03793

 ( 220 )  2021.11.10.

 ( 732 )  Magyar Természetjáró Szövetség, Budapest (HU)

 ( 740 )  Végvári Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Ajándéktárgyakkal, üveg, porcelán, kerámia tárgyakkal történő kiskereskedelmi és nagykereskedelmi

szolgáltatások; bögrékkel, üvegekkel, tányérokkal történő kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások;

ruházati cikkekkel történő kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások; táskákkal, hátizsákokkal,

sportfelszerelésekkel, túrafelszerelésekkel, történő kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások;
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papírárukkal, matricákkal történő kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások; törölközőkkel, ernyőkkel,

terítőkkel, pokrócokkal történő kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások. 2021. október 18-i

elsőbbséggel (M2103590 ügyszámú bejelentésre alapított belső elsőbbség alapján): reklámozás; üzleti

 menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.

 41    Sportfelszerelések és -eszközök bérbeadása; oktató-, szórakoztató, sport- és kulturális eszközökkel és

létesítményekkel kapcsolatos bérbeadási szolgáltatások. 2021. október 18-i elsőbbséggel (M2103590 ügyszámú

bejelentésre alapított belső elsőbbség alapján): nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális

 tevékenységek.

 43    2021. október 18-i elsőbbséggel (M2103590 ügyszámú bejelentésre alapított belső elsőbbség alapján):

 vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  238.103

 ( 151 )  2022.06.21.

 ( 210 )  M 21 03795

 ( 220 )  2021.11.10.

 ( 732 )  Magyar Természetjáró Szövetség, Budapest (HU)

 ( 740 )  Végvári Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Ismeretterjesztő könyvsorozatok; 2021. október 13-i elsőbbséggel (M2103552 ügyszámú bejelentésre

 alapított belső elsőbbség alapján): tanítási és oktatási anyagok [kivéve készülékek, berendezések].

 26    2021. október 13-i elsőbbséggel(M2103552 ügyszámú bejelentésre alapított belső elsőbbség alapján):

 díszjelvények, kitűzők.

 35    Ajándéktárgyakkal, üveg, porcelán, kerámia tárgyakkal történő kiskereskedelmi és nagykereskedelmi

szolgáltatások; bögrékkel, üvegekkel, tányérokkal történő kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások;

ruházati cikkekkel történő kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások; táskákkal, hátizsákokkal,

sportfelszerelésekkel, túrafelszerelésekkel történő kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások;

papírárukkal, matricákkal történő kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások; törölközőkkel, ernyőkkel,

 terítőkkel, pokrócokkal történő kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások.

 41    2021. október 13-i elsőbbséggel (M2103552 ügyszámú bejelentésre alapított belső elsőbbség alapján):

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

 43    2021. október 13-i elsőbbséggel (M2103552 ügyszámú bejelentésre alapított belső elsőbbség alapján):

 vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  238.104

 ( 151 )  2022.06.21.

 ( 210 )  M 21 04166

 ( 220 )  2021.12.09.

 ( 732 )  STREAMNET Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Sütő László Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

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

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

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

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

 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 )  238.105

 ( 151 )  2022.06.21.

 ( 210 )  M 21 04167

 ( 220 )  2021.12.09.

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

 ( 740 )  dr. Sütő László Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  VIDEOSQUARE

 ( 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.

 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 )  238.106

 ( 151 )  2022.06.21.

 ( 210 )  M 21 04169

 ( 220 )  2021.12.09.

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

 ( 740 )  dr. Sütő László Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

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

 légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari
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elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  238.107

 ( 151 )  2022.06.21.

 ( 210 )  M 21 04273

 ( 220 )  2021.12.19.

 ( 732 )  Németh-Krai Gina Erzsébet, Lajosmizse (HU)

 Németh József Tibor, Budapest (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások és rendezvények szervezése; szakmai bemutatók rendezése.

 41    Kiállítási szolgáltatások szórakoztatási célokra; kiállítási szolgáltatások oktatási célokra; kiállítások

lebonyolítása szórakoztatási célokra; konferenciák, kiállítások és versenyek szervezése; kulturális vagy oktatási

célú kiállítások szervezése és tartása; oktatási célú kiállítások, bemutatók szervezése; oktatási célú kiállítások

szervezése és lebonyolítása; szórakoztató célú kiállítások szervezése és rendezése; bemutatók szervezése

szórakoztatási célokra; szórakoztató bemutatók szervezése; mobil állatsimogatói szolgáltatások; állatsimogatók;

 állatkiállítások szervezése kulturális vagy oktatási célokból; állatkiállítások szervezése; állatkiállítások.

A rovat 149 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegyoltalom megszűnése

Védjegyoltalom megszűnése megújítás nélküli lejárat miatt

 ( 111 ) 114.628

 ( 180 ) 2022.05.15.

 ( 111 ) 115.292

 ( 180 ) 2022.05.29.

 ( 111 ) 123.443

 ( 180 ) 2022.05.06.

 ( 111 ) 123.444

 ( 180 ) 2022.05.18.

 ( 111 ) 135.491

 ( 180 ) 2022.05.22.

 ( 111 ) 135.502

 ( 180 ) 2022.05.26.

 ( 111 ) 135.504

 ( 180 ) 2022.05.27.

 ( 111 ) 135.507

 ( 180 ) 2022.05.27.

 ( 111 ) 135.508

 ( 180 ) 2022.05.27.

 ( 111 ) 135.511

 ( 180 ) 2022.05.28.

 ( 111 ) 135.990

 ( 180 ) 2022.05.04.

 ( 111 ) 136.008

 ( 180 ) 2022.05.07.

 ( 111 ) 136.009

 ( 180 ) 2022.05.08.

 ( 111 ) 136.010

 ( 180 ) 2022.05.08.

 ( 111 ) 136.014

 ( 180 ) 2022.05.08.

 ( 111 ) 136.015

 ( 180 ) 2022.05.08.
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 ( 111 ) 136.239

 ( 180 ) 2022.05.13.

 ( 111 ) 136.492

 ( 180 ) 2022.05.26.

 ( 111 ) 138.287

 ( 180 ) 2022.05.20.

 ( 111 ) 140.171

 ( 180 ) 2022.05.14.

 ( 111 ) 142.380

 ( 180 ) 2022.05.15.

 ( 111 ) 146.275

 ( 180 ) 2022.05.21.

 ( 111 ) 172.382

 ( 180 ) 2022.05.23.

 ( 111 ) 172.451

 ( 180 ) 2022.05.06.

 ( 111 ) 172.460

 ( 180 ) 2022.05.06.

 ( 111 ) 172.464

 ( 180 ) 2022.05.23.

 ( 111 ) 172.970

 ( 180 ) 2022.05.22.

 ( 111 ) 173.022

 ( 180 ) 2022.05.22.

 ( 111 ) 173.226

 ( 180 ) 2022.05.06.

 ( 111 ) 174.024

 ( 180 ) 2022.05.27.

 ( 111 ) 174.110

 ( 180 ) 2022.05.16.

 ( 111 ) 174.111

 ( 180 ) 2022.05.16.

 ( 111 ) 174.167

 ( 180 ) 2022.05.14.
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 ( 111 ) 174.594

 ( 180 ) 2022.05.08.

 ( 111 ) 174.933

 ( 180 ) 2022.05.10.

 ( 111 ) 175.080

 ( 180 ) 2022.05.13.

 ( 111 ) 175.139

 ( 180 ) 2022.05.29.

 ( 111 ) 175.141

 ( 180 ) 2022.05.29.

 ( 111 ) 175.238

 ( 180 ) 2022.05.08.

 ( 111 ) 175.261

 ( 180 ) 2022.05.10.

 ( 111 ) 175.364

 ( 180 ) 2022.05.15.

 ( 111 ) 175.371

 ( 180 ) 2022.05.17.

 ( 111 ) 175.428

 ( 180 ) 2022.05.27.

 ( 111 ) 175.482

 ( 180 ) 2022.05.21.

 ( 111 ) 175.777

 ( 180 ) 2022.05.24.

 ( 111 ) 175.816

 ( 180 ) 2022.05.03.

 ( 111 ) 176.033

 ( 180 ) 2022.05.29.

 ( 111 ) 176.054

 ( 180 ) 2022.05.23.

 ( 111 ) 176.055

 ( 180 ) 2022.05.23.

 ( 111 ) 176.082

 ( 180 ) 2022.05.08.

 ( 111 ) 176.136
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 ( 180 ) 2022.05.03.

 ( 111 ) 176.211

 ( 180 ) 2022.05.07.

 ( 111 ) 176.215

 ( 180 ) 2022.05.07.

 ( 111 ) 176.217

 ( 180 ) 2022.05.07.

 ( 111 ) 176.284

 ( 180 ) 2022.05.13.

 ( 111 ) 176.285

 ( 180 ) 2022.05.13.

 ( 111 ) 176.286

 ( 180 ) 2022.05.13.

 ( 111 ) 176.327

 ( 180 ) 2022.05.13.

 ( 111 ) 176.613

 ( 180 ) 2022.05.07.

 ( 111 ) 176.718

 ( 180 ) 2022.05.21.

 ( 111 ) 176.858

 ( 180 ) 2022.05.15.

 ( 111 ) 176.970

 ( 180 ) 2022.05.14.

 ( 111 ) 176.977

 ( 180 ) 2022.05.31.

 ( 111 ) 176.978

 ( 180 ) 2022.05.31.

 ( 111 ) 176.981

 ( 180 ) 2022.05.31.

 ( 111 ) 177.183

 ( 180 ) 2022.05.27.

 ( 111 ) 177.245

 ( 180 ) 2022.05.30.

 ( 111 ) 177.632

 ( 180 ) 2022.05.09.
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 ( 111 ) 177.634

 ( 180 ) 2022.05.09.

 ( 111 ) 177.635

 ( 180 ) 2022.05.09.

 ( 111 ) 177.727

 ( 180 ) 2022.05.09.

 ( 111 ) 178.071

 ( 180 ) 2022.05.24.

 ( 111 ) 178.783

 ( 180 ) 2022.05.02.

 ( 111 ) 179.275

 ( 180 ) 2022.05.09.

 ( 111 ) 179.690

 ( 180 ) 2022.05.28.

 ( 111 ) 179.974

 ( 180 ) 2022.05.09.

 ( 111 ) 181.047

 ( 180 ) 2022.05.13.

 ( 111 ) 181.593

 ( 180 ) 2022.05.02.

 ( 111 ) 206.523

 ( 180 ) 2022.05.08.

 ( 111 ) 206.902

 ( 180 ) 2022.05.17.

 ( 111 ) 207.616

 ( 180 ) 2022.05.22.

 ( 111 ) 207.719

 ( 180 ) 2022.05.24.

 ( 111 ) 207.756

 ( 180 ) 2022.05.10.

 ( 111 ) 207.757

 ( 180 ) 2022.05.10.

 ( 111 ) 207.762

 ( 180 ) 2022.05.10.
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 ( 111 ) 207.800

 ( 180 ) 2022.05.07.

 ( 111 ) 207.801

 ( 180 ) 2022.05.18.

 ( 111 ) 207.802

 ( 180 ) 2022.05.18.

 ( 111 ) 207.805

 ( 180 ) 2022.05.09.

 ( 111 ) 207.806

 ( 180 ) 2022.05.31.

 ( 111 ) 207.809

 ( 180 ) 2022.05.10.

 ( 111 ) 207.838

 ( 180 ) 2022.05.04.

 ( 111 ) 207.839

 ( 180 ) 2022.05.07.

 ( 111 ) 207.873

 ( 180 ) 2022.05.07.

 ( 111 ) 207.883

 ( 180 ) 2022.05.03.

 ( 111 ) 207.884

 ( 180 ) 2022.05.02.

 ( 111 ) 207.887

 ( 180 ) 2022.05.07.

 ( 111 ) 207.890

 ( 180 ) 2022.05.08.

 ( 111 ) 207.926

 ( 180 ) 2022.05.25.

 ( 111 ) 207.931

 ( 180 ) 2022.05.03.

 ( 111 ) 207.957

 ( 180 ) 2022.05.31.

 ( 111 ) 207.958

 ( 180 ) 2022.05.31.

 ( 111 ) 207.959
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 ( 180 ) 2022.05.31.

 ( 111 ) 207.961

 ( 180 ) 2022.05.10.

 ( 111 ) 207.962

 ( 180 ) 2022.05.10.

 ( 111 ) 207.986

 ( 180 ) 2022.05.23.

 ( 111 ) 207.987

 ( 180 ) 2022.05.10.

 ( 111 ) 207.991

 ( 180 ) 2022.05.25.

 ( 111 ) 207.993

 ( 180 ) 2022.05.17.

 ( 111 ) 207.994

 ( 180 ) 2022.05.16.

 ( 111 ) 207.997

 ( 180 ) 2022.05.23.

 ( 111 ) 208.019

 ( 180 ) 2022.05.08.

 ( 111 ) 208.020

 ( 180 ) 2022.05.18.

 ( 111 ) 208.021

 ( 180 ) 2022.05.21.

 ( 111 ) 208.022

 ( 180 ) 2022.05.30.

 ( 111 ) 208.023

 ( 180 ) 2022.05.30.

 ( 111 ) 208.036

 ( 180 ) 2022.05.16.

 ( 111 ) 208.039

 ( 180 ) 2022.05.16.

 ( 111 ) 208.045

 ( 180 ) 2022.05.25.

 ( 111 ) 208.054

 ( 180 ) 2022.05.04.
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 ( 111 ) 208.055

 ( 180 ) 2022.05.22.

 ( 111 ) 208.057

 ( 180 ) 2022.05.31.

 ( 111 ) 208.064

 ( 180 ) 2022.05.22.

 ( 111 ) 208.065

 ( 180 ) 2022.05.21.

 ( 111 ) 208.090

 ( 180 ) 2022.05.11.

 ( 111 ) 208.134

 ( 180 ) 2022.05.14.

 ( 111 ) 208.138

 ( 180 ) 2022.05.14.

 ( 111 ) 208.147

 ( 180 ) 2022.05.25.

 ( 111 ) 208.153

 ( 180 ) 2022.05.25.

 ( 111 ) 208.154

 ( 180 ) 2022.05.16.

 ( 111 ) 208.158

 ( 180 ) 2022.05.08.

 ( 111 ) 208.160

 ( 180 ) 2022.05.18.

 ( 111 ) 208.162

 ( 180 ) 2022.05.30.

 ( 111 ) 208.175

 ( 180 ) 2022.05.30.

 ( 111 ) 208.176

 ( 180 ) 2022.05.30.

 ( 111 ) 208.195

 ( 180 ) 2022.05.10.

 ( 111 ) 208.199

 ( 180 ) 2022.05.10.
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 ( 111 ) 208.205

 ( 180 ) 2022.05.10.

 ( 111 ) 208.229

 ( 180 ) 2022.05.10.

 ( 111 ) 208.235

 ( 180 ) 2022.05.09.

 ( 111 ) 208.236

 ( 180 ) 2022.05.09.

 ( 111 ) 208.248

 ( 180 ) 2022.05.31.

 ( 111 ) 208.249

 ( 180 ) 2022.05.31.

 ( 111 ) 208.250

 ( 180 ) 2022.05.31.

 ( 111 ) 208.251

 ( 180 ) 2022.05.30.

 ( 111 ) 208.253

 ( 180 ) 2022.05.09.

 ( 111 ) 208.254

 ( 180 ) 2022.05.21.

 ( 111 ) 208.263

 ( 180 ) 2022.05.18.

 ( 111 ) 208.264

 ( 180 ) 2022.05.18.

 ( 111 ) 208.265

 ( 180 ) 2022.05.21.

 ( 111 ) 208.267

 ( 180 ) 2022.05.21.

 ( 111 ) 208.268

 ( 180 ) 2022.05.30.

 ( 111 ) 208.269

 ( 180 ) 2022.05.30.

 ( 111 ) 208.299

 ( 180 ) 2022.05.25.

 ( 111 ) 208.300
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 ( 180 ) 2022.05.25.

 ( 111 ) 208.310

 ( 180 ) 2022.05.25.

 ( 111 ) 208.335

 ( 180 ) 2022.05.14.

 ( 111 ) 208.336

 ( 180 ) 2022.05.14.

 ( 111 ) 208.341

 ( 180 ) 2022.05.16.

 ( 111 ) 208.343

 ( 180 ) 2022.05.17.

 ( 111 ) 208.344

 ( 180 ) 2022.05.24.

 ( 111 ) 208.345

 ( 180 ) 2022.05.29.

 ( 111 ) 208.349

 ( 180 ) 2022.05.03.

 ( 111 ) 208.350

 ( 180 ) 2022.05.29.

 ( 111 ) 208.355

 ( 180 ) 2022.05.25.

 ( 111 ) 208.368

 ( 180 ) 2022.05.09.

 ( 111 ) 208.389

 ( 180 ) 2022.05.15.

 ( 111 ) 208.396

 ( 180 ) 2022.05.24.

 ( 111 ) 208.399

 ( 180 ) 2022.05.02.

 ( 111 ) 208.400

 ( 180 ) 2022.05.02.

 ( 111 ) 208.401

 ( 180 ) 2022.05.03.

 ( 111 ) 208.402

 ( 180 ) 2022.05.15.
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 ( 111 ) 208.403

 ( 180 ) 2022.05.15.

 ( 111 ) 208.404

 ( 180 ) 2022.05.16.

 ( 111 ) 208.405

 ( 180 ) 2022.05.16.

 ( 111 ) 208.415

 ( 180 ) 2022.05.02.

 ( 111 ) 208.423

 ( 180 ) 2022.05.11.

 ( 111 ) 208.424

 ( 180 ) 2022.05.16.

 ( 111 ) 208.434

 ( 180 ) 2022.05.24.

 ( 111 ) 208.441

 ( 180 ) 2022.05.22.

 ( 111 ) 208.446

 ( 180 ) 2022.05.29.

 ( 111 ) 208.447

 ( 180 ) 2022.05.30.

 ( 111 ) 208.448

 ( 180 ) 2022.05.30.

 ( 111 ) 208.453

 ( 180 ) 2022.05.18.

 ( 111 ) 208.475

 ( 180 ) 2022.05.03.

 ( 111 ) 208.478

 ( 180 ) 2022.05.18.

 ( 111 ) 208.498

 ( 180 ) 2022.05.31.

 ( 111 ) 208.499

 ( 180 ) 2022.05.30.

 ( 111 ) 208.513

 ( 180 ) 2022.05.17.
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 ( 111 ) 208.514

 ( 180 ) 2022.05.03.

 ( 111 ) 208.518

 ( 180 ) 2022.05.25.

 ( 111 ) 208.519

 ( 180 ) 2022.05.25.

 ( 111 ) 208.523

 ( 180 ) 2022.05.25.

 ( 111 ) 208.536

 ( 180 ) 2022.05.15.

 ( 111 ) 208.537

 ( 180 ) 2022.05.15.

 ( 111 ) 208.538

 ( 180 ) 2022.05.15.

 ( 111 ) 208.539

 ( 180 ) 2022.05.15.

 ( 111 ) 208.540

 ( 180 ) 2022.05.15.

 ( 111 ) 208.541

 ( 180 ) 2022.05.15.

 ( 111 ) 208.543

 ( 180 ) 2022.05.14.

 ( 111 ) 208.544

 ( 180 ) 2022.05.14.

 ( 111 ) 208.546

 ( 180 ) 2022.05.14.

 ( 111 ) 208.549

 ( 180 ) 2022.05.24.

 ( 111 ) 208.551

 ( 180 ) 2022.05.24.

 ( 111 ) 208.552

 ( 180 ) 2022.05.24.

 ( 111 ) 208.562

 ( 180 ) 2022.05.03.

 ( 111 ) 208.564
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 ( 180 ) 2022.05.03.

 ( 111 ) 208.565

 ( 180 ) 2022.05.03.

 ( 111 ) 208.566

 ( 180 ) 2022.05.07.

 ( 111 ) 208.614

 ( 180 ) 2022.05.16.

 ( 111 ) 208.617

 ( 180 ) 2022.05.03.

 ( 111 ) 208.618

 ( 180 ) 2022.05.16.

 ( 111 ) 208.619

 ( 180 ) 2022.05.24.

 ( 111 ) 208.620

 ( 180 ) 2022.05.24.

 ( 111 ) 208.622

 ( 180 ) 2022.05.24.

 ( 111 ) 208.628

 ( 180 ) 2022.05.10.

 ( 111 ) 208.638

 ( 180 ) 2022.05.31.

 ( 111 ) 208.664

 ( 180 ) 2022.05.10.

 ( 111 ) 208.665

 ( 180 ) 2022.05.29.

 ( 111 ) 208.667

 ( 180 ) 2022.05.29.

 ( 111 ) 208.668

 ( 180 ) 2022.05.29.

 ( 111 ) 208.671

 ( 180 ) 2022.05.23.

 ( 111 ) 208.676

 ( 180 ) 2022.05.11.

 ( 111 ) 208.685

 ( 180 ) 2022.05.31.
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 ( 111 ) 208.686

 ( 180 ) 2022.05.23.

 ( 111 ) 208.722

 ( 180 ) 2022.05.29.

 ( 111 ) 208.733

 ( 180 ) 2022.05.10.

 ( 111 ) 208.753

 ( 180 ) 2022.05.18.

 ( 111 ) 208.765

 ( 180 ) 2022.05.07.

 ( 111 ) 208.767

 ( 180 ) 2022.05.17.

 ( 111 ) 208.769

 ( 180 ) 2022.05.29.

 ( 111 ) 208.771

 ( 180 ) 2022.05.29.

 ( 111 ) 208.788

 ( 180 ) 2022.05.23.

 ( 111 ) 208.793

 ( 180 ) 2022.05.11.

 ( 111 ) 208.798

 ( 180 ) 2022.05.23.

 ( 111 ) 208.804

 ( 180 ) 2022.05.10.

 ( 111 ) 208.827

 ( 180 ) 2022.05.30.

 ( 111 ) 208.880

 ( 180 ) 2022.05.16.

 ( 111 ) 208.980

 ( 180 ) 2022.05.29.

 ( 111 ) 209.044

 ( 180 ) 2022.05.30.

 ( 111 ) 209.081

 ( 180 ) 2022.05.24.
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 ( 111 ) 209.122

 ( 180 ) 2022.05.23.

 ( 111 ) 209.133

 ( 180 ) 2022.05.08.

 ( 111 ) 209.190

 ( 180 ) 2022.05.31.

 ( 111 ) 209.218

 ( 180 ) 2022.05.31.

 ( 111 ) 209.262

 ( 180 ) 2022.05.23.

 ( 111 ) 209.270

 ( 180 ) 2022.05.11.

 ( 111 ) 209.276

 ( 180 ) 2022.05.23.

 ( 111 ) 209.277

 ( 180 ) 2022.05.11.

 ( 111 ) 209.286

 ( 180 ) 2022.05.23.

 ( 111 ) 209.287

 ( 180 ) 2022.05.23.

 ( 111 ) 209.288

 ( 180 ) 2022.05.24.

 ( 111 ) 209.337

 ( 180 ) 2022.05.17.

 ( 111 ) 209.338

 ( 180 ) 2022.05.17.

 ( 111 ) 209.363

 ( 180 ) 2022.05.25.

 ( 111 ) 209.371

 ( 180 ) 2022.05.10.

 ( 111 ) 209.459

 ( 180 ) 2022.05.23.

 ( 111 ) 209.672

 ( 180 ) 2022.05.30.

 ( 111 ) 209.673
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 ( 180 ) 2022.05.23.

 ( 111 ) 209.831

 ( 180 ) 2022.05.02.

 ( 111 ) 209.839

 ( 180 ) 2022.05.23.

 ( 111 ) 209.929

 ( 180 ) 2022.05.03.

 ( 111 ) 210.115

 ( 180 ) 2022.05.21.

 ( 111 ) 210.284

 ( 180 ) 2022.05.25.

 ( 111 ) 210.349

 ( 180 ) 2022.05.26.

 ( 111 ) 210.444

 ( 180 ) 2022.05.15.

 ( 111 ) 211.042

 ( 180 ) 2022.05.14.

 ( 111 ) 211.138

 ( 180 ) 2022.05.14.

 ( 111 ) 211.320

 ( 180 ) 2022.05.22.

 ( 111 ) 211.955

 ( 180 ) 2022.05.17.

A rovat 270 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegyoltalom részleges megszűnése

Védjegyoltalom részleges megszűnésének megállapítása és megújítása

 ( 111 ) 177.500

 ( 732 ) Endemol Shine Nederland Producties B.V., Amsterdam-Duivendrecht, HOLLANDIA (NL)

 ( 156 ) 2022.06.09.

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegyoltalom megújítása

 ( 111 )  114.467

 ( 732 )  Chevron Intellectual Property LLC (a State of Delaware, U.S.A. Limited Liability Company), San Ramon (US)

 ( 111 )  114.997

 ( 732 )  Vink Chemicals GmbH & Co. KG, Kakenstorf (DE)

 ( 111 )  115.344

 ( 732 )  Carlsberg Breweries A/S, Copenhagen V (DK)

 ( 111 )  115.392

 ( 732 )  Havana Club Holding S.A., Luxembourg (LU)

 ( 111 )  123.503

 ( 732 )  INVISTA Textiles (U.K.) Limited, Manchester (GB)

 ( 111 )  135.288

 ( 732 )  J. & P. Coats, Limited, Glasgow, Scotland (GB)

 ( 111 )  136.060

 ( 732 )  INVISTA Textiles (U.K.) Limited, Manchester (GB)

 ( 111 )  136.224

 ( 732 )  Sarlós Judit, Budakeszi (HU)

 ( 111 )  136.395

 ( 732 )  Nevica IP Limited, Shirebrook (GB)

 ( 111 )  136.443

 ( 732 )  Chivas Holdings (IP) Limited, Dumbarton, Scotland (GB)

 ( 111 )  136.447

 ( 732 )  The Glenlivet Distillers Limited, Kennington, London (GB)

 ( 111 )  136.453

 ( 732 )  THE AMTICO COMPANY LIMITED, Coventry, Warwickshire (GB)

 ( 111 )  136.474

 ( 732 )  The Absolut Company Aktiebolag, Stockholm (SE)

 ( 111 )  136.804

 ( 732 )  Videojet Technologies Inc., Wood Dale (US)

 ( 111 )  137.031

 ( 732 )  Educational Testing Service, Princeton, N.J. (US)

 ( 111 )  137.486

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

 ( 111 )  138.165
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 ( 732 )  PPG TRILAK Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  138.459

 ( 732 )  ALL STAR C.V., Oregon (US)

 ( 111 )  139.329

 ( 732 )  Edgewell Personal Care Brands, LLC, Shelton, Connecticut (US)

 ( 111 )  174.917

 ( 732 )  World Wrestling Entertainment, Inc., Stamford, Connecticut (US)

 ( 111 )  175.036

 ( 732 )  Advanced Micro Devices, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Santa Clara, CA (US)

 ( 111 )  175.915

 ( 732 )  AUSTROTHERM Kft., Győr (HU)

 ( 111 )  176.024

 ( 732 )  UPL Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  176.605

 ( 732 )  PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)

 ( 111 )  176.635

 ( 732 )  Crocodile International Pte Ltd, Szingapúr (SG)

 ( 111 )  176.638

 ( 732 )  HENKEL AG & Co. KGaA, Düsseldorf (DE)

 ( 111 )  177.055

 ( 732 )  PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)

 ( 111 )  177.128

 ( 732 )  MEDI RADIOPHARMA Kft., Érd (HU)

 ( 111 )  177.213

 ( 732 )  Danczák István, Budapest (HU)

 Mészáros Antal, Budapest (HU)

 ( 111 )  177.349

 ( 732 )  TAXI 4 Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  177.412

 ( 732 )  CANON KABUSHIKI KAISHA, Tokió (JP)

 ( 111 )  177.424

 ( 732 )  Cardinal Számítástechnikai Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  177.563

 ( 732 )  Otis Elevator Company (Connecticut államban bejegyzett cég), Farmington, Connecticut (US)

 ( 111 )  177.907
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 ( 732 )  AZIMUT Consulting Tanácsadó Kft., Hatvan (HU)

 ( 111 )  178.208

 ( 732 )  Cardinal Számítástechnikai Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  178.448

 ( 732 )  Red Hat, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Raleigh, North Carolina (US)

 ( 111 )  178.471

 ( 732 )  Fehéri és Bognár Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 50%, Budapest (HU)

 Fehéri Gábor 50%, Budapest (HU)

 ( 111 )  179.768

 ( 732 )  Groupe SEB Deutschland GmbH, Frankfurt am Main (DE)

 ( 111 )  181.245

 ( 732 )  Otis Elevator Company (Connecticut államban bejegyzett cég), Farmington, Connecticut (US)

 ( 111 )  182.367

 ( 732 )  Cardinal Számítástechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  188.339

 ( 732 )  Cardinal Számítástechnikai Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  206.678

 ( 732 ) APIVITA - COSMETICS - DIETARY - MEDICINES - COMERCIAL AND INDUSTRIAL COMPANY S.A.,

 Athens (GR)

 ( 111 )  207.529

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

 ( 111 )  207.531

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

 ( 111 )  207.532

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

 ( 111 )  207.533

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

 ( 111 )  207.536

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

 ( 111 )  207.537

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

 ( 111 )  207.538

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

 ( 111 )  207.539

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
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 ( 111 )  207.619

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

 ( 111 )  207.620

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

 ( 111 )  207.622

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

 ( 111 )  207.623

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

 ( 111 )  207.624

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

 ( 111 )  207.626

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

 ( 111 )  207.693

 ( 732 )  TAXI 4 Fuvarozó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  207.705

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

 ( 111 )  207.706

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

 ( 111 )  207.708

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

 ( 111 )  207.709

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

 ( 111 )  207.711

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

 ( 111 )  207.713

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

 ( 111 )  207.714

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

 ( 111 )  207.715

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

 ( 111 )  207.747

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

 ( 111 )  207.761

 ( 732 )  Kiss Szilárd Miklós, Abaújszántó (HU)

 ( 111 )  207.832
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 ( 732 )  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)

 ( 111 )  207.879

 ( 732 )  PatikaCenter Szervező és Szolgáltató Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  208.262

 ( 732 )  Teva Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  208.379

 ( 732 )  dr. Chen Zhen, Budapest (HU)

 ( 111 )  208.439

 ( 732 )  HAGYÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Miskolc (HU)

 ( 111 )  208.471

 ( 732 )  Taljebbini Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  208.511

 ( 732 )  Horváth Tibor, Sopron (HU)

 Horváth Attila, Sopron (HU)

 Kiss Ákos, Sopron (HU)

 ( 111 )  208.616

 ( 732 )  Euró Fer Szolgáltató és Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  209.032

 ( 732 )  BALATONTOURIST CAMPING Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Veszprém (HU)

 ( 111 )  209.160

 ( 732 )  Kígyó Gyógyszertári és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Gödöllő (HU)

 ( 111 )  209.231

 ( 732 )  Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Pécs (HU)

 ( 111 )  209.236

 ( 732 )  SOLVEX Környezet- és Vízgazdálkodási Tervező és Kivitelező Kft., Szombathely (HU)

 ( 111 )  209.282

 ( 732 )  HAGYÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Miskolc (HU)

 ( 111 )  209.401

 ( 732 )  DiVino Francishe Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  209.404

 ( 732 )  Zi Li Nemzetközi Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  209.507

 ( 732 )  DiVino Franchise Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  209.548

 ( 732 )  R-COOP 3 Termelő és Kereskedelmi Kft., Szeged (HU)
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 ( 111 )  209.551

 ( 732 )  HAGYÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Miskolc (HU)

 ( 111 )  209.618

 ( 732 )  " Miskolczi Borbarátok Társasága " Egyesület, Miskolc (HU)

 ( 111 )  209.639

 ( 732 )  DÉLITY BÚTOR Ipari és Kereskedelmi Zrt., Nemesnádudvar (HU)

 ( 111 )  209.734

 ( 732 )  CENTROTOOL Szerszám-nagykereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  209.737

 ( 732 )  Wolf Bavaria GmbH, Heilsbronn (DE)

 ( 111 )  209.767

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

 ( 111 )  209.795

 ( 732 )  Sydnex Csomagolóanyag Gyártó és Forgalmazó Kft., Tiszalúc (HU)

 ( 111 )  209.862

 ( 732 )  Well Done St. Moritz Kft., Komárom (HU)

 ( 111 )  209.944

 ( 732 )  New Balance Athletics, Inc., Boston (US)

 ( 111 )  210.020

 ( 732 )  BI'BOR-FA Termékgyártó és Kereskedelmi Korlátolr Felelősségű Társaság, Zalaegerszeg (HU)

 ( 111 )  210.064

 ( 732 )  K&H Bank Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  210.093

 ( 732 ) GOOGLE LLC (Delaware állam törvényei szerint működő korlátolt felelősségű társaság), Mountain View, CA

 94043 (US)

 ( 111 )  210.099

 ( 732 ) GOOGLE LLC (Delaware állam törvényei szerint működő korlátolt felelősségű társaság), Mountain View, CA

 94043 (US)

 ( 111 )  210.100

 ( 732 ) GOOGLE LLC (Delaware állam törvényei szerint működő korlátolt felelősségű társaság), Mountain View, CA

 94043 (US)

 ( 111 )  210.103

 ( 732 ) GOOGLE LLC (Delaware állam törvényei szerint működő korlátolt felelősségű társaság), Mountain View, CA

 94043 (US)

 ( 111 )  210.104

 ( 732 ) GOOGLE LLC (Delaware állam törvényei szerint működő korlátolt felelősségű társaság), Mountain View, CA
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 94043 (US)

 ( 111 )  210.220

 ( 732 )  Hírös Mester Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Kecskemét (HU)

 ( 111 )  210.291

 ( 732 )  Café Frei International Zrt., Szécsény (HU)

 ( 111 )  210.441

 ( 732 )  Farkas Róbert 50%, Budapest (HU)

 Gáncs Andrea 50%, Budapest (HU)

 ( 111 )  210.605

 ( 732 )  ST. NICOLAUS, a.s., Liptovsky Mikulas (SK)

 ( 111 )  210.606

 ( 732 )  ST. NICOLAUS, a.s., Liptovsky Mikulas (SK)

 ( 111 )  210.608

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

 ( 111 )  210.992

 ( 732 )  Astoria - Tisza Holding Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  211.913

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

 ( 111 )  212.091

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

 ( 111 )  216.386

 ( 732 )  Weetabix Limited, Kettering, Northants. (GB)

A rovat 110 darab közlést tartalmaz. 
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Vegyes védjegyközlemények - Lajstromozott védjegyeket érintő közlemények

Jogutódlás/Jogutódlás és képviseleti megbízás

 ( 111 )  118.073

 ( 732 )  Primark Limited, Dublin 1 (IE)

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

 ( 111 )  119.903

 ( 732 )  ACTEGA DS GmbH, Bremen (DE)

 ( 740 )  dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  125.682

 ( 732 )  INVISTA Textiles (U.K.) Limited, Manchester (GB)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  126.486

 ( 732 )  Dr. Gáspár Miklós 1/2, Budapest (HU)

 Gáspár Péter 1/2, Kiskunlacháza (HU)

 ( 111 )  136.060

 ( 732 )  INVISTA Textiles (U.K.) Limited, Manchester (GB)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  136.224

 ( 732 )  Sarlós Judit, Budakeszi (HU)

 ( 111 )  143.997

 ( 732 )  ACTEGA DS GmbH, Bremen (DE)

 ( 740 )  dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  149.954

 ( 732 )  INVISTA Textiles (U.K.) Limited, Manchester (GB)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  208.262

 ( 732 )  Teva Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt szabadalmi ügyvivő, Debrecen

 ( 111 )  208.844

 ( 732 )  Szuperinfó Magyarország Média Kiadói Korlátolt Felelősségű Társaság, Veszprém (HU)

 ( 111 )  208.993

 ( 732 )  Melhemliget Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Vác (HU)

 ( 111 )  209.160

 ( 732 )  Kígyó Gyógyszertári és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Gödöllő (HU)

 ( 111 )  210.020

 ( 732 )  BI'BOR-FA Termékgyártó és Kereskedelmi Korlátolr Felelősségű Társaság, Zalaegerszeg (HU)
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 ( 111 )  210.608

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

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  215.823

 ( 732 )  Melhemliget Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Vác (HU)

 ( 111 )  230.015

 ( 732 )  Louis Vuitton Malletier, Paris (FR)

 ( 740 )  dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  231.357

 ( 732 )  Hetvenkét Tanítvány Mozgalom, Budapest (HU)

 ( 111 )  231.738

 ( 732 )  Bagabags Trade Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  236.287

 ( 732 )  Lokal Brand Korlátolt Felelősségű Társaság, Dunakeszi (HU)

A rovat 19 darab közlést tartalmaz. 

Képviseleti megbízás

 ( 111 )  124.524

 ( 732 )  JT International SA, Geneva (CH)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  136.982

 ( 732 )  Abic Biological Laboratories Ltd., Airport City (IL)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  137.321

 ( 732 )  Abic Biological Laboratories Ltd., Airport City (IL)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  137.323

 ( 732 )  Abic Biological Laboratories Ltd., Airport City (IL)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  139.329

 ( 732 )  Edgewell Personal Care Brands, LLC, Shelton, Connecticut (US)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  143.639

 ( 732 )  Abic Biological Laboratories Ltd., Airport City (IL)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  143.642

 ( 732 )  Abic Biological Laboratories Ltd., Airport City (IL)
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 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  174.917

 ( 732 )  World Wrestling Entertainment, Inc., Stamford, Connecticut (US)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  177.055

 ( 732 )  PepsiCo, Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő vállalat), Purchase, New York (US)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  177.644

 ( 732 )  Magyar RTL Televízió Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gonda Gáspár kamarai jogtanácsos, Budapest

 ( 111 )  180.288

 ( 732 )  JT International SA, Geneva (CH)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  208.910

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

 ( 740 )  HONTVÁRI ÉS TÁRSA Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  209.106

 ( 732 )  Pek-Snack Kft., Igal (HU)

 ( 740 )  Orbán Miklós Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  209.109

 ( 732 )  Pek-Snack Kft., Igal (HU)

 ( 740 )  Orbán Miklós Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  210.093

 ( 732 ) GOOGLE LLC (Delaware állam törvényei szerint működő korlátolt felelősségű társaság), Mountain View, CA

 94043 (US)

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

 ( 111 )  210.099

 ( 732 ) GOOGLE LLC (Delaware állam törvényei szerint működő korlátolt felelősségű társaság), Mountain View, CA

 94043 (US)

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

 ( 111 )  210.100

 ( 732 ) GOOGLE LLC (Delaware állam törvényei szerint működő korlátolt felelősségű társaság), Mountain View, CA

 94043 (US)

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

 ( 111 )  210.103

 ( 732 ) GOOGLE LLC (Delaware állam törvényei szerint működő korlátolt felelősségű társaság), Mountain View, CA

 94043 (US)

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

 ( 111 )  210.104
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 ( 732 ) GOOGLE LLC (Delaware állam törvényei szerint működő korlátolt felelősségű társaság), Mountain View, CA

 94043 (US)

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

 ( 111 )  210.386

 ( 732 )  Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gonda Gáspár kamarai jogtanácsos, Budapest

 ( 111 )  211.148

 ( 732 )  JT International SA, Geneva (CH)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  211.931

 ( 732 )  Magyar RTL Televízió Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gonda Gáspár kamarai jogtanácsos, Budapest

 ( 111 )  212.195

 ( 732 )  JT International SA, Geneva (CH)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  212.703

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

 ( 740 )  Hontvári és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  212.841

 ( 732 )  JT International SA, Geneva (CH)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  217.395

 ( 732 )  JT International SA, Geneva (CH)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest

A rovat 26 darab közlést tartalmaz. 

Képviselő név- és címváltozása

 ( 111 )  175.036

 ( 732 )  Advanced Micro Devices, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Santa Clara, CA (US)

 ( 111 )  177.424

 ( 732 )  Cardinal Számítástechnikai Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  178.208

 ( 732 )  Cardinal Számítástechnikai Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  178.448

 ( 732 )  Red Hat, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Raleigh, North Carolina (US)

 ( 111 )  188.339

 ( 732 )  Cardinal Számítástechnikai Kft., Budapest (HU)
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 ( 111 )  209.734

 ( 732 )  CENTROTOOL Szerszám-nagykereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  215.455

 ( 732 )  Cardinal Számítástechnikai Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  216.272

 ( 732 )  Cardinal Számítástechnikai Kft., Budapest (HU)

A rovat 8 darab közlést tartalmaz. 

Név-, illetve címváltozás

 ( 111 )  124.524

 ( 732 )  JT International SA, Geneva (CH)

 ( 111 )  125.682

 ( 732 )  INVISTA Textiles (U.K.) Limited, Manchester (GB)

 ( 111 )  135.634

 ( 732 )  Dreher Sörgyárak Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  136.060

 ( 732 )  INVISTA Textiles (U.K.) Limited, Manchester (GB)

 ( 111 )  136.982

 ( 732 )  Abic Biological Laboratories Ltd., Airport City (IL)

 ( 111 )  137.321

 ( 732 )  Abic Biological Laboratories Ltd., Airport City (IL)

 ( 111 )  137.323

 ( 732 )  Abic Biological Laboratories Ltd., Airport City (IL)

 ( 111 )  143.639

 ( 732 )  Abic Biological Laboratories Ltd., Airport City (IL)

 ( 111 )  143.642

 ( 732 )  Abic Biological Laboratories Ltd., Airport City (IL)

 ( 111 )  149.954

 ( 732 )  INVISTA Textiles (U.K.) Limited, Manchester (GB)

 ( 111 )  175.036

 ( 732 )  Advanced Micro Devices, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Santa Clara, CA (US)

 ( 111 )  175.950

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

 ( 111 )  176.024
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 ( 732 )  UPL Hungary Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  177.128

 ( 732 )  MEDI RADIOPHARMA Kft., Érd (HU)

 ( 111 )  177.500

 ( 732 )  Endemol Shine Nederland Producties B.V., Amsterdam-Duivendrecht, HOLLANDIA (NL)

 ( 111 )  178.448

 ( 732 )  Red Hat, Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Raleigh, North Carolina (US)

 ( 111 )  178.750

 ( 732 )  palero vier Markenhaus GmbH, Düsseldorf (DE)

 ( 111 )  179.768

 ( 732 )  Groupe SEB Deutschland GmbH, Frankfurt am Main (DE)

 ( 111 )  180.288

 ( 732 )  JT International SA, Geneva (CH)

 ( 111 )  185.310

 ( 732 )  Nanushka International Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  206.678

 ( 732 ) APIVITA - COSMETICS - DIETARY - MEDICINES - COMERCIAL AND INDUSTRIAL COMPANY S.A.,

 Athens (GR)

 ( 111 )  207.529

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

 ( 111 )  207.531

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

 ( 111 )  207.532

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

 ( 111 )  207.533

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

 ( 111 )  207.536

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

 ( 111 )  207.537

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

 ( 111 )  207.538

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

 ( 111 )  207.539

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

 ( 111 )  207.761
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 ( 732 )  Kiss Szilárd Miklós, Abaújszántó (HU)

 ( 111 )  208.439

 ( 732 )  HAGYÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Miskolc (HU)

 ( 111 )  208.497

 ( 732 )  Hitelcentrum Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  208.616

 ( 732 )  Euró Fer Szolgáltató és Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  209.032

 ( 732 )  BALATONTOURIST CAMPING Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Veszprém (HU)

 ( 111 )  209.236

 ( 732 )  SOLVEX Környezet- és Vízgazdálkodási Tervező és Kivitelező Kft., Szombathely (HU)

 ( 111 )  209.282

 ( 732 )  HAGYÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Miskolc (HU)

 ( 111 )  209.404

 ( 732 )  Zi Li Nemzetközi Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  209.548

 ( 732 )  R-COOP 3 Termelő és Kereskedelmi Kft., Szeged (HU)

 ( 111 )  209.551

 ( 732 )  HAGYÓ Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Miskolc (HU)

 ( 111 )  209.618

 ( 732 )  " Miskolczi Borbarátok Társasága " Egyesület, Miskolc (HU)

 ( 111 )  209.734

 ( 732 )  CENTROTOOL Szerszám-nagykereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  209.767

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

 ( 111 )  209.944

 ( 732 )  New Balance Athletics, Inc., Boston (US)

 ( 111 )  210.205

 ( 732 )  Hitelcentrum Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  211.148

 ( 732 )  JT International SA, Geneva (CH)

 ( 111 )  211.913

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

 ( 111 )  212.195

 ( 732 )  JT International SA, Geneva (CH)
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 ( 111 )  212.841

 ( 732 )  JT International SA, Geneva (CH)

 ( 111 )  215.236

 ( 732 )  Nanushka International Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  217.395

 ( 732 )  JT International SA, Geneva (CH)

A rovat 50 darab közlést tartalmaz. 

Használati szerződés

 ( 111 )  227.448

 ( 732 )  Terragro Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 

Zálogjogosulti bizományos kijelölése/változása/visszavonása

 ( 210 )  M 97 01474

 ( 111 )  155.701

 ( 732 )  BAUSCH HEALTH Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 210 )  M 07 02187

 ( 111 )  193.036

 ( 732 )  BAUSCH HEALTH Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 210 )  M 07 01246

 ( 111 )  193.077

 ( 732 )  BAUSCH HEALTH Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 210 )  M 07 01725

 ( 111 )  193.192

 ( 732 )  BAUSCH HEALTH Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

A rovat 4 darab közlést tartalmaz. 

Jelzálogjog alapítás/megszűnés

 ( 111 )  155.701

 ( 732 )  BAUSCH HEALTH Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  191.709

 ( 732 )  Airport City Ingatlanbefektetési Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  193.036
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 ( 732 )  BAUSCH HEALTH Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  193.077

 ( 732 )  BAUSCH HEALTH Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  193.192

 ( 732 )  BAUSCH HEALTH Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  202.463

 ( 732 )  Elevenpark Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Pilisvörösvár (HU)

 ( 740 )  dr. Vörös József, Szentlőrinckáta

 ( 111 )  206.880

 ( 732 )  Elevenpark Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Pilisvörösvár (HU)

 ( 111 )  232.963

 ( 732 )  Elevenpark Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Pilisvörösvár (HU)

 ( 740 )  Buzády és Udvari Ügyvédi Iroda, Budaörs

A rovat 8 darab közlést tartalmaz. 

Lajstromozó határozat visszavonása különleges gyorsított eljárásban

 ( 210 )  M 21 03879

 ( 731 )  Hülitzerné Veress Katalin, Budapest (HU)

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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Vegyes védjegyközlemények - Védjegybejelentéseket érintő közlemények

Képviseleti megbízás

 ( 210 )  M 21 01370

 ( 731 )  Rád-Ikon Kft., Látrány (HU)

 ( 740 )  Bárándy és Társai Ügyvédi Iroda, dr. ifj. Gábor László, Budapest

 ( 210 )  M 21 02723

 ( 731 )  Kocsor Zsolt, Sződliget (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 21 03209

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

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 210 )  M 21 03210

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

 ( 740 )  Kocsis & Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

A rovat 4 darab közlést tartalmaz. 
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NEMZETKÖZI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 111 )  1.115.163

  

( 546 )

 ( 511 )  9, 21, 25

 ( 580 )  2022.03.24.

 ( 450 )  GAZ 10/2022

 ( 111 )  1.390.555

 ( 541 )  HUMANITAS

 ( 511 )  16, 38, 44

 ( 580 )  2022.03.24.

 ( 450 )  GAZ 10/2022

 ( 111 )  1.457.579

 ( 541 )  Finezja

 ( 511 )  29-30

 ( 580 )  2022.03.24.

 ( 450 )  GAZ 10/2022

 ( 111 )  1.567.256

 ( 541 )  jeton

 ( 511 )  36

 ( 580 )  2022.03.24.

 ( 450 )  GAZ 10/2022

 ( 111 )  1.572.073

 ( 541 )  RIVER TERRACE

 ( 511 )  33

 ( 580 )  2022.03.24.

 ( 450 )  GAZ 10/2022

 ( 111 )  1.573.125

 ( 541 )  Oxyenergy

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2022.03.24.

 ( 450 )  GAZ 10/2022

 ( 111 )  1.577.151

  
( 546 )

 ( 511 )  3, 5, 16

 ( 580 )  2022.03.17.

 ( 450 )  GAZ 09/2022

 ( 111 )  1.611.613
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 ( 541 )  NOVA

 ( 511 )  10

 ( 580 )  2022.03.17.

 ( 450 )  GAZ 09/2022

 ( 111 )  1.649.987

 ( 541 )  NEONALGESIN

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2022.03.17.

 ( 450 )  GAZ 09/2022

 ( 111 )  1.649.994

  

( 546 )

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2022.03.17.

 ( 450 )  GAZ 09/2022

 ( 111 )  1.650.015

 ( 541 )  DOXA WHITEPEARL

 ( 511 )  14

 ( 580 )  2022.03.17.

 ( 450 )  GAZ 09/2022

 ( 111 )  1.650.080

  
( 546 )

 ( 511 )  34

 ( 580 )  2022.03.17.

 ( 450 )  GAZ 09/2022

 ( 111 )  1.650.116

 ( 541 )  kaltetan

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2022.03.17.

 ( 450 )  GAZ 09/2022

 ( 111 )  1.650.124

  
( 546 )

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2022.03.17.

 ( 450 )  GAZ 09/2022

 ( 111 )  1.650.230
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( 546 )

 ( 511 )  3, 5, 16, 35, 38

 ( 580 )  2022.03.17.

 ( 450 )  GAZ 09/2022

 ( 111 )  1.650.375

  

( 546 )

 ( 511 )  9, 36, 39

 ( 580 )  2022.03.17.

 ( 450 )  GAZ 09/2022

 ( 111 )  1.650.396

  ( 546 )

 ( 511 )  21

 ( 580 )  2022.03.17.

 ( 450 )  GAZ 09/2022

 ( 111 )  1.650.547

  

( 546 )

 ( 511 )  29-30

 ( 580 )  2022.03.17.

 ( 450 )  GAZ 09/2022

 ( 111 )  1.650.681

 ( 541 )  LETS BE CHILD

 ( 511 )  28

 ( 580 )  2022.03.17.

 ( 450 )  GAZ 09/2022

 ( 111 )  1.650.757

  
( 546 )

 ( 511 )  1

 ( 580 )  2022.03.17.

 ( 450 )  GAZ 09/2022

 ( 111 )  1.650.859
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 ( 541 )  MEDLINE

 ( 511 )  5, 10

 ( 580 )  2022.03.17.

 ( 450 )  GAZ 09/2022

 ( 111 )  1.651.025

  ( 546 )

 ( 511 )  36, 42, 45

 ( 580 )  2022.03.17.

 ( 450 )  GAZ 09/2022

 ( 111 )  1.651.123

  ( 546 )

 ( 511 )  32-33, 35

 ( 580 )  2022.03.17.

 ( 450 )  GAZ 09/2022

 ( 111 )  1.651.169

  

( 546 )

 ( 511 )  3, 5

 ( 580 )  2022.03.24.

 ( 450 )  GAZ 10/2022

 ( 111 )  1.651.197

 ( 541 )  Speculicious

 ( 511 )  30

 ( 580 )  2022.03.24.

 ( 450 )  GAZ 10/2022

 ( 111 )  1.651.200

 ( 541 )  APTA

 ( 511 )  5, 29-30

 ( 580 )  2022.03.24.

 ( 450 )  GAZ 10/2022

 ( 111 )  1.651.208

 ( 541 )  VIEWLIFT

 ( 511 )  42

 ( 580 )  2022.03.24.

 ( 450 )  GAZ 10/2022

 ( 111 )  1.651.281

  

( 546 )

 ( 511 )  5, 21

 ( 580 )  2022.03.24.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 12. szám, 2022.06.28.

Nemzetközi védjegybejelentések meghirdetése

W118



 ( 450 )  GAZ 10/2022

 ( 111 )  1.651.351

  

( 546 )

 ( 511 )  3, 5, 10, 16-17

 ( 580 )  2022.03.24.

 ( 450 )  GAZ 10/2022

 ( 111 )  1.651.353

 ( 541 )  nextis

 ( 511 )  9, 35, 42

 ( 580 )  2022.03.24.

 ( 450 )  GAZ 10/2022

 ( 111 )  1.651.482

  
( 546 )

 ( 511 )  3, 35

 ( 580 )  2022.03.24.

 ( 450 )  GAZ 10/2022

 ( 111 )  1.651.552

 ( 541 )  Dorofill

 ( 511 )  1, 19, 35, 37, 42

 ( 580 )  2022.03.24.

 ( 450 )  GAZ 10/2022

 ( 111 )  1.651.597

 ( 541 )  JANET & JANET

 ( 511 )  18, 25

 ( 580 )  2022.03.24.

 ( 450 )  GAZ 10/2022

 ( 111 )  1.651.913

  

( 546 )

 ( 511 )  29

 ( 580 )  2022.03.24.

 ( 450 )  GAZ 10/2022

 ( 111 )  1.651.928

  

( 546 )
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 ( 511 )  32

 ( 580 )  2022.03.24.

 ( 450 )  GAZ 10/2022

 ( 111 )  1.651.932

 ( 541 )  PROMENSIL

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2022.03.24.

 ( 450 )  GAZ 10/2022

 ( 111 )  1.651.939

  ( 546 )

 ( 511 )  12, 37

 ( 580 )  2022.03.24.

 ( 450 )  GAZ 10/2022

 ( 111 )  1.652.015

 ( 541 )  BIGTERY

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2022.03.24.

 ( 450 )  GAZ 10/2022

 ( 111 )  1.652.100

  

( 546 )

 ( 511 )  35

 ( 580 )  2022.03.24.

 ( 450 )  GAZ 10/2022

 ( 111 )  1.652.119

 ( 541 )  AREGALU

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2022.03.24.

 ( 450 )  GAZ 10/2022

 ( 111 )  1.652.156

 ( 541 )  Genshin Impact

 ( 511 )  9, 14, 16, 20, 25, 28, 35, 38, 41-42, 45

 ( 580 )  2022.03.24.

 ( 450 )  GAZ 10/2022

 ( 111 )  1.652.272

  

( 546 )

 ( 511 )  35-39, 41-43, 45
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 ( 580 )  2022.03.24.

 ( 450 )  GAZ 10/2022

 ( 111 )  1.652.291

  

( 546 )

 ( 511 )  7, 11, 37

 ( 580 )  2022.03.24.

 ( 450 )  GAZ 10/2022

 ( 111 )  1.652.340

  

( 546 )

 ( 511 )  16

 ( 580 )  2022.03.24.

 ( 450 )  GAZ 10/2022

A rovat 44 darab közlést tartalmaz. 
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Bejegyzések a kiegészítő lajstromba 

Védjegybejelentések magyarországi oltalmának elismerése

 ( 111 )  582.260

 ( 151 )  2022.06.15.

 ( 111 )  1.075.037

 ( 151 )  2022.06.15.

 ( 111 )  1.509.794

 ( 151 )  2022.06.15.

 ( 111 )  1.523.242

 ( 151 )  2022.06.15.

 ( 111 )  1.585.866

 ( 151 )  2022.06.15.

 ( 111 )  1.602.142

 ( 151 )  2022.06.15.

 ( 111 )  1.626.156

 ( 151 )  2022.06.15.

 ( 111 )  1.626.167

 ( 151 )  2022.06.15.

 ( 111 )  1.626.196

 ( 151 )  2022.06.15.

 ( 111 )  1.626.490

 ( 151 )  2022.06.15.

 ( 111 )  1.626.643

 ( 151 )  2022.06.15.

 ( 111 )  1.626.707

 ( 151 )  2022.06.15.

 ( 111 )  1.626.882

 ( 151 )  2022.06.15.

 ( 111 )  1.626.884

 ( 151 )  2022.06.15.

 ( 111 )  1.627.094

 ( 151 )  2022.06.15.

 ( 111 )  1.627.344

 ( 151 )  2022.06.15.
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 ( 111 )  1.627.345

 ( 151 )  2022.06.15.

 ( 111 )  1.627.438

 ( 151 )  2022.06.15.

 ( 111 )  1.627.480

 ( 151 )  2022.06.15.

 ( 111 )  1.627.660

 ( 151 )  2022.06.14.

 ( 111 )  1.627.698

 ( 151 )  2022.06.14.

 ( 111 )  1.627.723

 ( 151 )  2022.06.14.

 ( 111 )  1.627.807

 ( 151 )  2022.06.14.

 ( 111 )  1.627.815

 ( 151 )  2022.06.14.

 ( 111 )  1.628.124

 ( 151 )  2022.06.14.

 ( 111 )  1.628.152

 ( 151 )  2022.06.14.

 ( 111 )  1.628.286

 ( 151 )  2022.06.14.

 ( 111 )  1.628.487

 ( 151 )  2022.06.14.

 ( 111 )  1.628.517

 ( 151 )  2022.06.14.

 ( 111 )  1.628.819

 ( 151 )  2022.06.14.

 ( 111 )  1.628.821

 ( 151 )  2022.06.14.

 ( 111 )  1.628.848

 ( 151 )  2022.06.14.

 ( 111 )  1.628.894

 ( 151 )  2022.06.14.

A rovat 33 darab közlést tartalmaz. 
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INTÉZMÉNYI KÖZLEMÉNYEK

Hirdetményi úton történő kézbesítés

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: A 15 87504 / 10

A döntés tárgya:  Information to the applicant about termination of the procedure

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Aiguo Xiahou, Shizhong District, Jinan City, No.28 Pu~anli,250000

 Shandong Province (CN)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: D 17 00049 / 15

A döntés tárgya:  Értesítés ipari minta oltalmi idejének lejártáról

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Fillinger Márton Bendegúz, Aachen, 52066 Oranienstraße 21. (DE)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: E 06 830242 / 14

A döntés tárgya:  Szabadalmi oltalom megszűnése díjfizetés elmulasztása miatt

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Pintz György, Pintz & Társai Szabadalmi és Védjegy Iroda,

 Budapest, 1539 Pf. 590. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: E 07 846835 / 8

A döntés tárgya:  Szabadalmi oltalom megszűnése díjfizetés elmulasztása miatt

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft.,

 Budapest, 1539 Pf. 590. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 02 01101 / 13

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  EnterNet 2001 Kft., Budapest, 1134 Váci út 19. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 02 01814 / 11

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  bauMax AG, Klosterneuburg, 3403 Aufeldstr. 17-23 (AT)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 02 02021 / 11

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: EGMONT Hungary Könyv- és Lapkiadó Korlátolt Felelősségű

 Társaság, Budapest, 1036 Galagonya u. 5. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 02 02172 / 12

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Cellect Hungary Kft., Budapest, 1095 Soroksári út 48. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 02 02190 / 15

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: FrieslandCampina Hungária Kereskedelmi és Termelő Zrt.,

 Debrecen, 4031 Köntösgátsor 5-7. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 02 02243 / 15

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Dr. Horváth Zoltán Levente, Budapest, 1023 Ürömi u. 43. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 02 02246 / 14
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A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  City Budapest Zrt., Budapest, 1056 Molnár u.28. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 02 02247 / 13

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  City Budapest Zrt., Budapest, 1056 Molnár u.28. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 02 02252 / 9

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  WWIPPS Sárl, Budakeszi, 2092 Pf. 14. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 02 02271 / 14

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Bacsek György, dr Bacsek György Ügyvédi Iroda, Budapest, 1051

 Mérleg u. 7. (HU)

Rádió 1 Rádióműsort Készítő és Közlő Kft., Budapest, 1016

 Mészáros u. 58/b. 3. em. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 02 02404 / 11

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: G'ROBY Centrum Üzleti Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

 Társaság, Budapest, 1097 Bárd u.2. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 02 02463 / 10

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Dobrossy István, Dr. Dobrossy István Ügyvédi Iroda, Debrecen,

 4024 Batthyány u. 20/5 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 02 02565 / 10

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Han Gaihong, Budapest, 1035 Szél u. 35. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 02 02568 / 12

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Csikai Attila ügyvéd, Budapest, 1117 Kaposvár u. 5-7. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 02 02610 / 13

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Hüse Ágnes ügyvéd, Budapest, 1396 Pf. 469. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 02 02612 / 13

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Hüse Ágnes ügyvéd, Budapest, 1396 Pf. 469. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 02 02841 / 18

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megújítása

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Holló & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest, 1124 Jagelló út 14. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 02 04544 / 18

A döntés tárgya:  Tájékoztató
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A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Biopont Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest, 1113 Diószegi

 út 37. "B" ép. II. em. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 02 04545 / 14

A döntés tárgya:  Tájékoztató

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Biopont Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest, 1113 Diószegi

 út 37. "B" ép. II. em. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 02 04718 / 12

A döntés tárgya:  Tájékoztató

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Biopont Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest, 1113 Diószegi

 út 37. "B" ép. II. em. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 02 04799 / 7

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: DOLIUM Hordógyártó és Faipari Korlátolt Felelősségű Társaság,

 Budapest, 1107 Szállás u. 26. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 02 04822 / 13

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Nyíri Viktor ügyvéd, Lendvai & Nyíri Ügyvédi Iroda, Budapest,

 1066 Teréz krt. 46. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 02 05002 / 19

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Megatrend Zrt., Budapest, 1082 Üllői út 52. B. ép. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 02 05006 / 10

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Rotary Club Győr, Győr, 9021 Apor Vilmos püspök tere 3. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 02 05071 / 13

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Kovács Andrea ügyvéd, Burai-Kovács és Partnerei Ügyvédi Iroda,

 Budapest, 1062 Andrássy út 100. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 02 05090 / 18

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: B-10 PACK Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság,

 Biatorbágy, 2051 Budai út 10. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 02 05282 / 9

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Nagy Tamás, Budapest, 1145 Bácskai u. 39. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 02 05283 / 7

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Nagy Tamás, Budapest, 1145 Bácskai u. 39. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 02 05353 / 7

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 12. szám, 2022.06.28.

Hirdetményi úton történő kézbesítés

H76



A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Medgyesi Mónika, Budapest, 1023 Ürömi u. 43. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 02 05420 / 23

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Dr. Szabó Anita Tünde ügyvéd, Budapest, 1149 Pósa Lajos u. 20-22.

 A. ép. 1/4. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 02 05456 / 10

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Nagy T. Katalin ügyvéd, Nagy Katalin Ügyvédi Iroda, Budapest,

 1088 Puskin u. 6. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 00670 / 12

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Avon Products, Inc.,, New York, New York, 10105-0196 1345

 Avenue of the Americas (US)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 01132 / 28

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: BGP Products Operations GmbH, Allschwil, 4123

 Hegenheimermattweg 127 (CH)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 01143 / 12

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Török Éva, Budapest, 1013 Krisztina krt. 55. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 01144 / 10

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Török Éva, Budapest, 1013 Krisztina krt. 55. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 01203 / 8

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Berkényi Ügyvédi Iroda, Budapest, 1139 Pap Károly u. 4-6. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 01273 / 32

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Belinskaya Daria, Budapest, 1367 Pf. 115 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 01285 / 20

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Holló Dóra, Balázs & Holló Ügyvédi Iroda, Budapest, 1066 Teréz

 krt. 46., Mark Center IV. em. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 01297 / 10

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Lamar Group Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest, 1081

 Népszínház u. 13. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 01308 / 11
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A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Medveczki Mihály, Budapest, 1046 Attila u. 156-158. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 01309 / 11

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Medveczki Mihály, Budapest, 1046 Attila u. 156-158. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 01342 / 13

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Somos Géza, Budapest, 1061 Andrássy út 32. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 01349 / 13

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Somodi Réka, Budapest, 1066 Lovag u. 18. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 01358 / 8

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Medveczki Mihály, Budapest, 1046 Attila u. 156-158. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 01361 / 12

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  HERB-PHARMA HU Kft., Budapest, 1146 Hermina út 17. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 01373 / 20

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Jakabosné Kovács Judit, Budapest, 1015 Toldy Ferenc 62/a (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 01432 / 12

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Textiltisztító Egyesülés, Budapest, 1087 Asztalos Sándor u. 9-12.

 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 01466 / 10

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Dénes Judit, dr. Dénes Judit Ügyvédi Iroda, Budapest, 1022 Fillér u.

 78-82/a (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 01481 / 13

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Living Force Kft., Eger, 3300 Íj út 6. fszt. 2. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 01501 / 12

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: SMART DENTAL SOLUTION Kft., Szeged, 6726 Jankovich u. 14.

 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 01527 / 9

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: DCE-Hungary Közép-európai Felfedező Kft., Budapest, 1065 Lázár

 u. 16. (HU)
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A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 01555 / 14

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Első Magyar Közlekedésbiztonsági és Vezetéstechnikai Központ

 Zrt, Budapest, 1117 Október huszonharmadika u. 8-10 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 01556 / 12

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Xiang wu Ling, Budapest, 1144 Egressy út 9/b. 1.1. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 01557 / 10

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Mona Hungary Kft., Budapest, 1037 Csillaghegyi út 32-34. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 01573 / 14

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Varga Alexandra, Pápa, 8500 Fő tér 20. fszt. 1. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 01574 / 11

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Varga Alexandra, Pápa, 8500 Fő tér 20. fszt. 1. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 01598 / 8

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Medveczki Mihály, Budapest, 1046 Attila u. 156-158. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 01601 / 9

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Országos Betétbiztosítási Alap, Budapest, 1027 Csalogány u. 9-ll.

 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 01608 / 14

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Bercsényi Erika, Győr, 9021 Árpád út 14. I/10. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 01615 / 8

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: ISO Vállalkozási és Kereskedelmi Kft., Aszód, 2170 Falujárók útja

 30. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 01621 / 17

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Litke Ágota, Budapest, 1065 Révay u. 8. IV. em. 2. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 01631 / 12

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Junior Vendéglátó Zrt., Budapest, 1095 Mester u. 29-31. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 01632 / 14

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése
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A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Junior Vendéglátó Zrt., Budapest, 1095 Mester u. 29-31. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 01657 / 8

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Bálint Andrea jogtanácsos, Budapest, 1139 Váci út 99. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 01675 / 9

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Wei 888 Európa Nemzetközi Kft., Budapest, 1149 Egressy út 23/25.

 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 01678 / 10

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Szegedi Zsolt, Budapest, 1174 Martinovics u. 20. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 01708 / 10

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Deák Zoltán, Felsőtold, 3067 Széchenyi utca 45. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 01714 / 12

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Dr. Horváth Zoltán Levente, Budapest, 1023 Ürömi u. 43. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 01715 / 11

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Horváth Zoltán Levente ügyvéd, Budapest, 1023 Ürömi u. 43. (HU)

 Truong Hai Phong, Budapest, 1037 Pejkó u. 20. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 01717 / 10

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Horváth Zoltán Levente ügyvéd, Budapest, 1023 Ürömi u. 43. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 01720 / 35

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Hypelogic Kft, Budapest, 1087 Asztalos Sándor u. 9-12. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 01763 / 8

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Benevia Kft., Budapest, 1117 Nádorliget u. 7/a. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 01767 / 8

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Innofor-Invest Befektető, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.,

 Budapest, 1089 Visi Imre u. 12. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 01801 / 10

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Horváth Zoltán Levente, Budapest, 1023 Ürömi u. 43. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 01804 / 15
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A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: IKO Services Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest, 1021

 Hűvösvölgyi út 64-66. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 01806 / 8

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Kovács Tamás, Röszke, 6758 Felszabadulás u. 37. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 01815 / 13

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Horváth Ágota, Szentendre, 2000 Galamb u. 7. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 01821 / 9

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Dr. Szolnoky Andrea jogtanácsos, Budaörs, 2040 Puskás Tivadar

 u.8-10. (HU)

 Invitel Távközlési Zrt., Budaörs, 2040 Puskás Tivadar u. 8-10. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 01831 / 12

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Origo Média és Kommunikációs Szolgáltató Zrt., Budapest, 1117

 Gábor Dénes u. 2. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 01832 / 16

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: New Wave Media Group Kommunikációs és Szolgáltató Korlátolt

 Felelősségű Társaság, Budapest, 1072 Klauzál utca 30. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 01836 / 23

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Pitrik Csaba, Szeged, 6723 Róna u. 3. (HU)

 Tamási Tímea Ágnes, Szeged, 6723 Bihari u. 12/b. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 01859 / 8

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  RevoSense Kft., Budapest, 1117 Budafoki út 187-189. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 01865 / 27

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Kasza József, Budapest, 1026 Balogh Ádám u. 26/B. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 01884 / 16

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Magyarfalvi Botond, Tiber Ügyvédi Iroda, Budapest, 1075 Károly

 krt 3/a. IV/4. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 01897 / 11

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Géczi Beatrix, Géczi & Géczi Ügyvédi Iroda, Budapest, 1024 Margit

 krt. 15-17. I/3. (HU)
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A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 01925 / 9

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Dr. Baruch Gábor,Baruch Ügyvédi Iroda, Budapest, 1056 Belgrád

 rkp. 18 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 03092 / 18

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megújítása

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Szentiványi Ildikó, Dr. Szentiványi Ügyvédi Iroda, Budapest, 1012

 Várfok u. 13. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 04082 / 7

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Zsolnay és Gombár Ügyvédi Iroda, Dr. Gombár Zsolt ügyvéd,

 Budapest, 1068 Dózsa György út 94. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 04102 / 9

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Fakultás Focus Kft., Budapest, 1046 Járműtelep u. 18/6. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 04157 / 10

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  STEVIA Product Europe Kft., Budapest, 1074 Hársfa u. 40. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 04160 / 14

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: SÁBALUX PROJECT Kft., Székesfehérvár, 8000 Balatoni út 8.

 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 04177 / 8

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Kreisz Gyula Máté ügyvéd, Budapest, 1680 Pf.: 48. (HU)

 "Csepeli Kistáncos" Alapítvány, Budapest, 1205 Árpád u. 1. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 04185 / 14

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  SOFA Ablak + Ajtó Kft., Budapest, 1138 Viza u. 3. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 04187 / 11

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Horváth Zoltán Levente, Budapest, 1023 Ürömi u. 43. (HU)

 MEDIWEL Kft., Budapest, 1124 Törpe u. 8. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 04188 / 11

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Horváth Zoltán Levente, Budapest, 1023 Ürömi u. 43. (HU)

 MEDIWEL Kft., Budapest, 1124 Törpe u. 8. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 04189 / 11

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről
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A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Horváth Zoltán Levente, Budapest, 1023 Ürömi u. 43. (HU)

 MEDIWEL Kft., Budapest, 1124 Törpe u. 8. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 04215 / 8

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Dr. Honti Bence,Dr. Honti Bence Ügyvédi Iroda, Budapest, 62, 1397

 Pf.: 504. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 04216 / 7

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Dr. Honti Bence,Dr. Honti Bence Ügyvédi Iroda, Budapest, 62, 1397

 Pf.: 504. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 04219 / 9

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Dr. Honti Bence,Dr. Honti Bence Ügyvédi Iroda, Budapest, 62, 1397

 Pf.: 504. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 04222 / 8

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Horváth Zoltán Levente, Budapest, 1023 Ürömi u. 43. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 04239 / 7

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Horváth Zoltán Levente, Budapest, 1023 Ürömi u. 43. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 04240 / 9

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Horváth Zoltán Levente, Budapest, 1023 Ürömi u. 43. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 04241 / 11

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Horváth Zoltán Levente, Budapest, 1023 Ürömi u. 43. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 04242 / 10

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Semsei Angelika, Törökszentmiklós, 5200 Esze Tamás u. 14. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 04260 / 17

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Németh Zoltán András, Budapest, 1113 Daróczi út 30. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 04274 / 7

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Horváth Zoltán Levente, Budapest, 1023 Ürömi u. 43. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 04283 / 9

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: SZAMOS VANILIA Fűszerkereskedelmi Kft., Budapest, 1037

 Bokor utca 9-11. (HU)
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A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 04284 / 36

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Spáhné dr. Szilágyi Éva, Budapest, 1075 Károly krt. 3/A III/2. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 04284 / 38

A döntés tárgya: Törlési kérelem visszavonásának tudomásulvétele és az eljárás

 megszüntetése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Spáhné dr. Szilágyi Éva, Budapest, 1075 Károly krt. 3/A III/2. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 04284 / 30

A döntés tárgya:  Tájékoztató

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Spáhné dr. Szilágyi Éva, Budapest, 1075 Károly krt. 3/A III/2. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 04290 / 8

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Eszik Imre, Szeged, 6722 Bokor u. 16/b. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 04293 / 8

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  INFOTEC Kft., Szeged, 6722 Gogol u. 9. I. em. 1. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 04295 / 16

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Hetényi Géza, Budapest, 1137 Szent István krt. 4. fe. 5. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 04303 / 9

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Urbán Zsuzsanna, Győr, 9025 Dankó Pista tér 1/b. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 04312 / 11

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Femina Média Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest, 1139 Teve

 utca 41. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 04313 / 9

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Csoba Sándor, Dr. Csoba Ügyvédi Iroda, Sopron, 9400 Határdomb

 u. 2. (HU)

 E-Business Group Kft., Sopron, 9400 Bajnok u. 5. II. em. 11. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 04324 / 7

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: dr. Karas Monika ügyvéd,Dr. Karas Ügyvédi Iroda, Budapest, 1393

 PF. 324. (HU)

Project Management Training Oktató, Tanácsadó és Szolgáltató Kft.,

 Budapest, 1393 PF. 324. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 04333 / 9

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Horváth Zoltán Levente, Budapest, 1023 Ürömi u. 43. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 04374 / 14
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A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Théma Lapkiadó Kereskedelmi és Szolgáltatási Korlátolt

 Felelősségű Társaság, Budapest, 1106 Jászberényi út 55. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 04375 / 14

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Théma Lapkiadó Kereskedelmi és Szolgáltatási Korlátolt

 Felelősségű Társaság, Budapest, 1106 Jászberényi út 55. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 04377 / 8

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Doctor Minit Egészségügyi Szolgáltató Kft., Budapest, 1012 Várfok

 u. 14. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 04380 / 7

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Euronet Magyarország Zrt., Budapest, 1138 Váci út 168. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 04395 / 7

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: SZERIP Szerelőipari Kivitelező és Tervező Kft., Debrecen, 4028

 Sámsoni út 16/a (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 04399 / 10

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Szabó Géza Krisztián, Szabó és Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest,

 1364 Pf. : 131. (HU)

 XIXO WATER Kft., Budapest, 1075 Károly krt. 1 1/2 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 15 00032 / 11

A döntés tárgya:  Jogutódlás tudomásulvétele

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Ász-Kolbász Kft., Szigetszentmiklós, 2310 Teleki u. 26. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 15 00286 / 11

A döntés tárgya:  Jogutódlás tudomásulvétele

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Ász-Kolbász Kft., Szigetszentmiklós, 2310 Teleki u. 26. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 15 00363 / 9

A döntés tárgya:  Jogutódlás tudomásulvétele

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  ÁSZ-KOLBÁSZ Kft., Szigetszentmiklós, 2310 Teleki u. 26. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 21 02138 / 11

A döntés tárgya:  Védjegy lajstromozása

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: XLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest, 1085

 Salétrom u. 4. Loffice Irodaház (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 21 04274 / 8

A döntés tárgya:  Kutatási jelentés megküldése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Dr. Barabás-Katona Adrienn, Budapest, 1146 Patkó utca 2. 1. em. 2.

 (HU)
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A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 22 00691 / 5

A döntés tárgya:  Védjegybejelentés visszavontnak tekintése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Balogh Irma Brigitta, Budapest, 1125 Kútvölgyi út 16. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 22 01109 / 4

A döntés tárgya:  Védjegybejelentés visszavontnak tekintése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Dr. Kotroczó Béla János, Erdősmecske, 7723 Petőfi u. 85. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 71 02301 / 11

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Sanford, L.P., Atlanta, GA 30328 6655 Peachtree Dunwoody Road

 (US)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 88 01841 / 13

A döntés tárgya:  Képviseletváltozás tudomásulvétele

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest, 1146 Erzsébet

 királyné útja 1/C. B.épület (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 92 01712 / 24

A döntés tárgya:  Tájékoztató

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Brand Way & Compass Kft., Budapest, 1084 József u. 48. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 92 01715 / 24

A döntés tárgya:  Tájékoztató

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Brand Way & Compass Kft., Budapest, 1084 József u. 48. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 92 01718 / 24

A döntés tárgya:  Tájékoztató

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Brand Way & Compass Kft., Budapest, 1084 József u. 48. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 92 02579 / 7

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: INNOIUS Ügyvédi, Szabadalmi és Menedzser Iroda, Budapest,

 1077 Király u. 79. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 92 02631 / 10

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: MULTICENTER Ipari és Kereskedelmi Kft., Budapest, 1138 Váci

 út 168. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 92 05504 / 15

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: EUROMENEDZSER Tanácsadó és Képzési Központ Kft., Szeged,

 6701 Pf. 1137. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 92 05672 / 17

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: FrieslandCampina Hungária Kereskedelmi és Termelő Zrt.,

 Debrecen, 4031 Köntösgátsor 5-7. (HU)
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A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 92 05866 / 14

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  City Budapest Zrt., Budapest, 1056 Molnár u.28. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 96 04181 / 12

A döntés tárgya:  Képviseletváltozás tudomásulvétele

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest, 1146 Erzsébet

 királyné útja 1/C. B.épület (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 98 03948 / 15

A döntés tárgya:  Képviseletváltozás tudomásulvétele

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest, 1146 Erzsébet

 királyné útja 1/C. B.épület (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: P 12 00650 / 31

A döntés tárgya: Végleges szabadalmi oltalom megszűnése díjfizetés elmulasztása

 miatt

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: NORMA Instruments Zártkörűen Működő Részvénytársaság,

 Miskolc, 3530 Arany János u. 11-13. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: P 20 00424 / 6

A döntés tárgya: Értesítés a szabadalmi bejelentés közzétételéről és az

 újdonságkutatás elvégzéséről (A1)

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Kondorossy István, Csobánka, 2014 Borony u. 15. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: U 17 00207 / 18

A döntés tárgya:  Használati mintaoltalom megszűnése díjfizetés elmulasztása miatt

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Csordás István, Zalaszentmihály, 8936 Rákóczi u. 3. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: X 22 00001 / 25

A döntés tárgya:  Pénzbefizetés rendeltetése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Evosoft Hungary Kft., Budapest, 1117 Kaposvár u. 14-18. (HU)

A rovat 151 darab közlést tartalmaz. 
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