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Nemzeti védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban
( 111 ) 238.302
( 151 ) 2022.08.14.
( 210 ) M 22 01378
( 220 ) 2022.05.25.
( 732 ) Országos Széchényi Könyvtár, Budapest (HU)
( 541 ) Országos Könyvtári Platform
( 511 ) 35
41

Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.
Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 111 ) 238.304
( 151 ) 2022.08.14.
( 210 ) M 22 01386
( 220 ) 2022.05.25.
( 732 ) Országos Széchényi Könyvtár, Budapest (HU)
( 541 ) OKP
( 511 ) 35
41

Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.
Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 111 ) 238.305
( 151 ) 2022.08.14.
( 210 ) M 22 01387
( 220 ) 2022.05.25.
( 732 ) Országos Széchényi Könyvtár, Budapest (HU)
( 541 ) Magyar Országos Közös Katalógus
( 511 ) 35
41

Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.
Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 111 ) 238.306
( 151 ) 2022.08.14.
( 210 ) M 22 01388
( 220 ) 2022.05.25.
( 732 ) Országos Széchényi Könyvtár, Budapest (HU)
( 541 ) Országos Dokumentumellátási Rendszer
( 511 ) 35
41

Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.
Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 111 ) 238.307
( 151 ) 2022.08.14.
( 210 ) M 22 01390
( 220 ) 2022.05.25.
( 732 ) Országos Széchényi Könyvtár, Budapest (HU)
( 541 ) MOKKA
( 511 ) 35
41

Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.
Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 111 ) 238.308
( 151 ) 2022.08.14.
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( 210 ) M 22 01389

( 220 ) 2022.05.25.
( 732 ) Országos Széchényi Könyvtár, Budapest (HU)
( 541 ) ODR
( 511 ) 35
41

Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.
Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 111 ) 238.309
( 151 ) 2022.08.14.
( 210 ) M 22 01391
( 220 ) 2022.05.25.
( 732 ) Országos Széchényi Könyvtár, Budapest (HU)
( 541 ) MOKKA-ODR
( 511 ) 35
41

Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.
Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

( 111 ) 238.310
( 151 ) 2022.08.14.
( 210 ) M 22 01714
( 220 ) 2022.06.30.
( 732 ) Ventil Épületgépészeti Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Szentendre (HU)
( 740 ) Bimbó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Alfa csaptelep
( 511 ) 11

Keverő csaptelepek vízvezetékekhez; keverő csaptelepek [vízcsapok]; zuhanyberendezések részét képező

szabályozott, irányított keverő csaptelepek.
( 111 ) 238.311
( 151 ) 2022.08.14.
( 210 ) M 22 01810
( 220 ) 2022.07.08.
( 732 ) Puszta Izabella, Budapest (HU)
dr. Benn András, Budapest (HU)
( 541 ) Kövirigó Családi Birtok
( 511 ) 43

Hotelszolgáltatások kiemelt ügyfeleknek; ideiglenes lakóhelyek biztosítása mobil házakban, lakókocsikban

élőknek; ideiglenes szállás biztosítása panziókban; ideiglenes szállásbiztosítás üdülő apartmanokban; ideiglenes
szállásbiztosítás nyaralókban; ideiglenes szálláshelyek biztosítása vendégek számára; ideiglenes szállások
bérbeadása nyaralókban és apartmanokban; ideiglenes szállások biztosítása üdülési csereprogram-csomagok
részeként; ifjúsági szállók szolgáltatásai; kempingezési lehetőség biztosítása; kempingezési lehetőségek
biztosítása; motelek; nyaralóházak bérbeadása; panziók; szállás biztosítása szállodákban és motelekben;
szállásadási szolgáltatások üdülőkben, üdülőkomplexumokban; szállásbiztosítás nyaralók számára;
szállásszervezés turisták számára; szállást és reggelit biztosító szolgáltatások; szállásügynökségek [szállodák,
panziók]; szállodai és motelszolgáltatások biztosítása; szállodai szállásbiztosítás; szállodai szálláshely
szolgáltatások; szállodai szálláshelyek megszervezése; szállodai szolgáltatás; szállodai szolgáltatások;
szállodakomplexumok; szállók, turistaszállók; turista farmok által biztosított ideiglenes szállások; turistaházak,
üdülők; turistaszállásokkal kapcsolatos szolgáltatások; turistaszállók; turistatáborokkal, kempingekkel
kapcsolatos szolgáltatások [szállásadás]; üdülési szálláshely biztosítása; üdülési szálláshelyek biztosítása;
üdülőhelyi szállások; üdülők, üdülőházak bérbeadása; üdülőtáborok által biztosított ideiglenes szálláshelyek;
üdülőtáborok szolgáltatásai [szállásadás]; ügynökségi szolgáltatások üdülési szállásfoglaláshoz;utazási irodák
szállásszervezési szolgáltatásai; vendégházak; bölcsődék és óvodák; bölcsődék, óvodák; gyermekgondozási
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szolgáltatások; gyermekmegőrzési szolgáltatások; gyermekotthonok által nyújtott szolgáltatások; idősek otthona;

idősotthonok [nyugdíjasotthonok]; iskolakezdés előtt napközi biztosítása; kisegítő rövid távú gondozási
szolgáltatások nappali felnőttgondozás formájában; kisgyermekek, óvodás korú gyermekek ellátása napközi
otthonokban; mobil bölcsődék; napközi otthonok szolgáltatásai; napközik; napközik biztosítása [nem iskolai];
nyugdíjasotthonok, időskorúak otthona; személyzettel ellátott lakóhelyek biztosítása [ideiglenes szállásadás];
tanítás után (délutáni) napközi biztosítása; bankettek és társas összejövetelek tartására alkalmas létesítmények
biztosítása különleges alkalmakra; elhelyezés biztosítása ideiglenes munkákhoz; esküvői fogadások szervezése
[helyszínek]; ideiglenes irodai férőhelyek bérbeadása; igazgatósági ülésekhez szükséges felszerelések biztosítása;
kiállítási létesítmények biztosítása; kiállítási termek bérbeadása; konferencia létesítmények biztosítása;
kiállítóhelyek biztosítása hotelekben; konferenciatermek biztosítása; létesítmények biztosítása konferenciákhoz,
kiállításokhoz és találkozókhoz, értekezletekhez; közösségi központok biztosítása társasági összejövetelekhez és
találkozókhoz; létesítmények biztosítása vásárokhoz és kiállításokhoz; létesítmények rendelkezésre bocsátása
összejövetelekhez; szakmai bemutatók, kiállítások létesítményeinek biztosítása [szállásadás]; szállásbiztosítás
találkozókhoz; szálláshely biztosítás találkozókhoz;tárgyalótermek bérbeadása; terembérlés találkozókhoz
[tárgyalótermek]; termek kölcsönzése közösségi célokra; vízipipás bárok szolgáltatásai; ellátási szolgáltatások
házi kedvenceknek; kedvtelésből tartott madarak elszállásolásával kapcsolatos szolgáltatások; kutyaotthonok
szolgáltatásai; lovak bértartása; napközik házi kedvenceknek; macskapanziók; panziók házi kedvenceknek;
szolgáltatások kedvtelésből tartott halak elhelyezéséhez; ágyak kölcsönzése; ágynemű kölcsönzés; asztalterítők
(abroszok) kölcsönzése; bárfelszerelések bérbeadása; belső berendezések bérbeadása; beltéri asztalok
kölcsönzése; beltéri székek bérbeadása; beltéri szőnyegek kölcsönzése; beltéri világítás kölcsönzése; bútorok,
abroszok és étkészletek bérbeadása; bútorok, abroszok, étkészletek és felszerelések bérbeadása étel- és
italszolgáltatáshoz; bútorok bérbeadása; bútorok bérbeadása szállodák számára; bútorok kölcsönzése; bútorok
kölcsönzése bemutatókhoz; bútorok kölcsönzése kiállításokhoz; bútorok kölcsönzése konferenciákhoz;
csokiszökőkutak bérbeadása; ebédlőasztalok bérbeadása; edények bérbeadása; elektromos főzőlapok bérbeadása;
elektromos főzőlapok bérbeadása háztartási célokra; elektromos kenyérpirítók bérbeadása háztartási célokra;
ételfelszolgáló eszközök kölcsönzése; ételfelszolgáló felszerelések kölcsönzése; étkészletek kölcsönzése, bérlése;
evőeszközök kölcsönzése; falon függő dekorációk bérbeadása szállodák számára; fedett fonott strandszékek
bérbeadása; főzőeszközök bérbeadása; főzőfelszerelések kölcsönzése ipari célokra; főzőkészülékek bérbeadása;
főzőlapok bérbeadása; főzőtűzhelyekbérbeadása; függönyök bérbeadása hotelek számára; futonágyak bérbeadása;
gázégők bérbeadása háztartási célokra; háztartási világító eszközök bérbeadása; irodabútorok lízingelése;
italadagoló gépek bérbeadása; italkutak bérbeadása; ivóvízadagoló automaták bérbeadása; kanapék kölcsönzése;
kávéfőzők bérbeadása; kisebb méretű szőnyegek bérbeadása; konyhai mosogatók bérbeadása kereskedelmi
használatra; konyhai mosogatók bérlése háztartási célokra; konyhai mosogatók kölcsönzése; konyhai munkalapok
bérbeadása; konyhai munkalapok bérbeadása azonnal fogyasztható ételek készítésére; kukoricapattogtatók
bérbeadása; kukták kölcsönzése főzéshez; magánlakások dekorálására szolgáló világítóberendezések bérbeadása;
melegített és hűtött italok kiadására szolgáló egységek bérbeadása, az automaták kivételével; mikrohullámú sütők
bérbeadása háztartási célokra; nem elektromos főzőlapok kölcsönzése; padlóburkolat bérbeadása hoteleknek;
padlóburkolatok kölcsönzése; párnák kölcsönzése; steppelt ágytakarók kölcsönzése; székek, asztalok,
asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése; szőnyegek, gyékények kölcsönzése; szőnyegek bérbeadása; székek és
asztalok bérbeadása; takarók kölcsönzése; teríték kölcsönzése; törölközők kölcsönzése szállodáknak; üvegáruk
kölcsönzése; vattacukor-készítő gépek bérbeadása; vendéglátó berendezések bérbeadása; világítóberendezések
kölcsönzése; vízadagolók bérbeadása; alkoholos italok felszolgálása; bankett szolgáltatások; bankettek
szervezése; bár- és éttermi szolgáltatások; bár szolgáltatások; bisztró [büfé] szolgáltatások; bárok; borbárok;
borkóstolási szolgáltatások (italokbiztosítása); borozói szolgáltatások; büfészolgáltatások koktélbárok számára;
delikát éttermek, csemegeáruk [éttermek]; elhelyezés biztosítása összejövetelekhez; elvihető ételekkel
kapcsolatos szolgáltatások; elvitelre árusító éttermek; elvitelre árusított ételek szolgáltatása; elvitelre készített
ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások; esküvői fogadások rendezése [étel és ital]; étel előkészítés; ételés italkészítés; étel- és italkészítési szolgáltatások; étel- és italszolgáltatás mobil teherautóból; ételek díszítése;
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ételek és italok biztosítása internet kávézókban; ételek és italok biztosítása éttermekben és bárokban; gyorséttermi

szolgáltatások; italok felszolgálása kézműves sörfőzdékben; italok felszolgálása sörfőzdékben; italszolgáltatás
biztosítása; juice bár szolgáltatásai; kantinok, büfék, étkezdék; kávéház; kávéházak; kávéházi szolgáltatás;
kávézói szolgáltatások; kínai éttermek szolgáltatásai; klub szolgáltatások étel és ital biztosítására; koktélbárok;
koktélbárok szolgáltatásai; magán vacsoraklub szolgáltatások; magánszakács, személyi séf szolgáltatások; mobil
éttermi szolgáltatások; night club szolgáltatások [ételszolgáltatás]; önkiszolgáló éttermek; pizzériák; pub
szolgáltatások; pultosszolgáltatások; ramen étterem szolgáltatásai; salátabárok; snack-szolgáltatások;
sommelier-szolgáltatások; sörbárok; sörkert szolgáltatások; sushi éttermi szolgáltatások; svédasztalos éttermi
szolgáltatások; szállodai étkezés, étkeztetés megszervezése; szállodai éttermi szolgáltatások; szolgáltatások ételek
biztosításához; szállodák által nyújtott éttermi szolgáltatások;szolgáltatások italok biztosításához; tapas bárok;
teaházak; teaházi szolgáltatások; tempura éttermi szolgáltatások; tortadíszítések; vállalati vendéglátás (étel és ital
szolgáltatása); vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; washoku éttermi szolgáltatások; zártkörű
drinkbár szolgáltatások; catering szolgáltatások ételbiztosításhoz; elviteli rendszerű gyorséttermi szolgáltatások;
étel biztosítása rászorulóknak [jótékonysági szolgáltatások]; étel és ital catering; étel és ital catering bankettekre;
étel és ital catering intézményeknek; étel és ital catering koktélpartikra; étel és ital catering szolgáltatások
kiállítóhelyek számára; étel és ital catering szolgáltatások vásári és kiállítási létesítmények számára; étel és ital
catering szolgáltatások gyűlések helyszíneire; étel-, italszállítás szervezése születésnapi bulik számára;
ételkiszállítási szolgáltatások, azonnali fogyasztásra; ételosztás hajléktalanoknak vagy hátrányos helyzetűeknek;
étkeztetés gyorsbüfékben; étkeztetési szolgáltatások spanyol ételek biztosításával kapcsolatban; étkeztetési
szolgáltatások iskolák számára; étkeztetési szolgáltatások konferencia-központok számára; étkeztetési
szolgáltatások szanatóriumok számára; étkeztetési szolgáltatások céges étkezdék számára; étkeztetési
szolgáltatások oktatási intézmények számára; étkeztetési szolgáltatások japán ételek biztosításával kapcsolatban;
étkeztetési szolgáltatások rendezvénytermek számára; étkeztetési szolgáltatások európai ételek biztosításával
kapcsolatban; étkeztetési szolgáltatások kórházak számára; étkeztetési szolgáltatásoknyugdíjasotthonok számára;
felszolgálás szervezése születésnapi bulik számára; éttermek idegenforgalmi célokra; japán ételek készítése
azonnali fogyasztásra; japán éttermekben nyújtott szolgáltatások; jótékonysági szolgáltatások, nevezetesen étel
biztosítása a rászorulóknak; jótékonysági szolgáltatások, nevezetesen étel és ital biztosítása; kávéellátási
szolgáltatások irodák számára [italok biztosítása]; kültéri étkeztetési szolgáltatások; mobil catering szolgáltatások;
sonkavágásra szakosodott catering szolgáltatások vásárokra, kóstolókra és nyilvános eseményekre; sonkavágásra
szakosodott catering szolgáltatások esküvőkre és magáneseményekre; spanyol ételek készítése azonnali
fogyasztásra; spanyol éttermi szolgáltatások; szállodai catering szolgáltatások; születésnapi partiszerviz
szervezése; udon és soba éttermek szolgáltatásai; üzleti célú étkeztetési szolgáltatások; vendéglátás szervezése
születésnapi bulik számára; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; átmeneti szállások foglalása; foglalás
panziókban; foglalási szolgáltatások szállodákba; foglalási ügynökségek szolgáltatásai szállodai elhelyezéshez;
helyfoglalás szállodákban; hotelinformáció nyújtása weboldalon keresztül; idegenforgalmi szálláshelyek
foglalása; ideiglenes szállás foglalása nyaralókban; ideiglenes szállásfoglalás; ideiglenes szállások foglalása az
interneten keresztül; ideiglenes szállásszervezés; időszakos szállásfoglalással kapcsolatos információs,
tanácsadási és foglalási szolgáltatások; információk biztosítása ideiglenes szálláslehetőségek biztosításával
kapcsolatban; információk biztosításabölcsődei szolgáltatásokkal kapcsolatban; információk biztosítása
ideiglenes szálláslehetőségekkel kapcsolatosan az interneten keresztül; kempingszállások foglalása; konzultációs
szolgáltatások szállodák szolgáltatásaival kapcsolatban; online információnyújtás szállodai foglalásokkal
kapcsolatban; online információnyújtás nyaralási szállások lefoglalásával kapcsolatban; szállásfoglalás;
szállásfoglalás szállodákba; szállásfoglalás utazók számára; szállásfoglalási szolgáltatások [időmegosztás];
szállásfoglalással kapcsolatos információnyújtás; szállásinformációk biztosítása az interneten; szállásrendelési
szolgáltatások; szállodai elhelyezés értékelése; szállodai férőhely foglalás; szállodai foglalási szolgáltatások az
interneten keresztül; szállodai foglalási szolgáltatások; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szobák
lefoglalása utazók számára; szállodákkal kapcsolatos információnyújtás; szállodákkal kapcsolatos információk;
szállodákkal kapcsolatos elektronikus információs szolgáltatások; szállodákkal kapcsolatos információ nyújtása
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weboldalon keresztül; szobafoglalás; szobafoglalás utazóknak; szobafoglalási, valamint szállodai foglalási

szolgáltatások biztosítása; telefonos hívóközpontok és segélyvonalak által biztosított tanácsadás az ideiglenes
szállások terén; üdülési szállásfoglalási szolgáltatások; üdülőszállások értékelése; ügynökségi szállásfoglalási
szolgáltatások [időbeosztásos üdülés]; ügynökségi szolgáltatások ideiglenes szállás foglalásával kapcsolatban;
utazási irodai szolgáltatások szállásfoglaláshoz; utazási irodai szolgáltatások ideiglenesszállások foglalásához;
utazási irodák által nyújtott szállásfoglalási szolgáltatások; utazási irodák szálláshely foglalási szolgáltatásai;
utazási irodák szolgáltatásai szállodai foglalások intézéséhez; utazási szállásadási információs szolgáltatások és
utazási szállásfoglalási ügynökségi szolgáltatások utazók számára; utazásszervezői szolgáltatások ideiglenes
szálláshelyek foglalásához; bárokkal kapcsolatos tájékoztatás; élelmiszerekhez kapcsolódó konzultációs
szolgáltatások; étel- és italkészítéssel kapcsolatos információnyújtás; ételek elkészítésével kapcsolatos
tájékoztatás és tanácsadás; ételkritikusi szolgáltatások [információ nyújtása ételekről és italokról]; ételrendelési
szolgáltatások; éttermek értékelései; éttermekkel és bárokkal kapcsolatos értékelések készítése; éttermi
asztalfoglalás; éttermi foglalási szolgáltatások; éttermi foglalások és ételek megrendelése; éttermi tájékoztató
szolgáltatások; főzési tanácsadás; információs, tanácsadási és foglalási szolgáltatások étel és ital szolgáltatásával
kapcsolatban; konyhaművészettel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; konzultációs szolgáltatások az
ételkészítéssel kapcsolatban; receptekkel kapcsolatos tanácsadás; sütési technikákkal kapcsolatos konzultációs
szolgáltatások; tájékoztatás bárpultos szolgáltatásokkal kapcsolatban; tájékoztatás italreceptek formájában;
tájékoztatás bárszolgáltatásokkal kapcsolatban; tájékoztatás nyújtása éttermekkel kapcsolatban; tanácsadási
szolgáltatások az étel és ital catering területén; ügynökségi szolgáltatások éttermi foglalásokhoz; utazási irodai
szolgáltatások éttermiasztalfoglalásokkal kapcsolatban; weboldalon keresztüli tájékoztatás nyújtása a főzés
területén; vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.
( 111 ) 238.312
( 151 ) 2022.08.14.
( 210 ) M 22 01717
( 220 ) 2022.06.30.
( 732 ) Ventil Épületgépészeti Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Szentendre (HU)
( 740 ) Bimbó Ügyvédi Iroda, Budapest II. kerület
( 546 )

( 511 ) 11

Keverő csaptelepek [vízcsapok]; keverő csaptelepek vízvezetékekhez; zuhanyberendezések részét képező

szabályozott, irányított keverő csaptelepek.
( 111 ) 238.313
( 151 ) 2022.08.14.
( 210 ) M 22 01840
( 220 ) 2022.07.11.
( 732 ) YING XIANG GROUP Kft., Budapest (HU)
( 740 ) Pánszky Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )
( 511 ) 35

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

( 111 ) 238.314
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( 151 ) 2022.08.14.

( 210 ) M 22 01716
( 220 ) 2022.06.30.
( 732 ) Ventil Épületgépészeti Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Szentendre (HU)
( 740 ) Bimbó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 11

Keverő csaptelepek [vízcsapok]; keverő csaptelepek vízvezetékekhez; zuhanyberendezések részét képező

szabályozott, irányított keverő csaptelepek.
( 111 ) 238.315
( 151 ) 2022.08.14.
( 210 ) M 22 01718
( 220 ) 2022.06.30.
( 732 ) Ventil Épületgépészeti Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Szentendre (HU)
( 740 ) Bimbó Ügyvédi Iroda, Budapest
( 541 ) Alpha csaptelep
( 511 ) 11

Keverő csaptelepek [vízcsapok]; keverő csaptelepek vízvezetékekhez; zuhanyberendezések részét képező

szabályozott, irányított keverő csaptelepek.
( 111 ) 238.376
( 151 ) 2022.08.14.
( 210 ) M 22 01555
( 220 ) 2022.06.14.
( 732 ) AJKA Kristály Üvegipari Kft., Ajka (HU)
( 740 ) GYÜLVÉSZI Ügyvédi Iroda, Budapest
( 546 )

( 511 ) 21

Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; főzőedények és étkészletek, kanalak, kések és

villák kivételével; megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg, kivéve az építéshez használt üvegeket; üveg-,
porcelán- és fajanszáruk; kristálypoharak; kristály tálak, tálkák, fedeles dobozok; kristály vázák; kristály
hamutartók, sótartók, tojástartók, gyűrűtartó; kristály harangok; kristály figurák; kristály fenyődíszek és egyéb
kristály dísztárgyak; kristály karácsonyi díszek.
A rovat 14 darab közlést tartalmaz.
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