
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  238.093

 ( 151 )  2022.07.26.

 ( 210 )  M 21 03860

 ( 220 )  2021.11.16.

 ( 732 )  Grófo-Kozák László, Szolnok (HU)

 ( 740 )  Prédl Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

  33    Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

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

 ( 111 )  238.154

 ( 151 )  2022.06.30.

 ( 210 )  M 22 00062

 ( 220 )  2022.01.10.

 ( 732 )  Gerván Márk, Gesztely (HU)

 ( 541 )  atlatszo.tv

 ( 511 )  41    Podcastek gyártása; rádiós és televíziós műsorok készítése; hang- és/vagy videofelvételek készítése;

 videofelvételek bemutatásához kapcsolódó szolgáltatások.

 ( 111 )  238.155

 ( 151 )  2022.06.30.

 ( 210 )  M 22 00064

 ( 220 )  2022.01.10.

 ( 732 )  Gerván Márk, Gesztely (HU)

 ( 541 )  ÁTLÁTSZÓ TV

 ( 511 )  41    Podcastek gyártása; hang- és/vagy videofelvételek készítése; rádiós és televíziós műsorok készítése;

 videofelvételek bemutatásához kapcsolódó szolgáltatások.

 ( 111 )  238.156

 ( 151 )  2022.07.26.

 ( 210 )  M 22 00063

 ( 220 )  2022.01.10.

 ( 732 )  Goodwill Pharma Kft., Szeged (HU)

 ( 541 )  ZUEZIN

 ( 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 )  238.157
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 ( 151 )  2022.06.30.

 ( 210 )  M 21 04257

 ( 220 )  2021.12.16.

 ( 732 )  Concertplus Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Bócsi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Get Funky Party

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  238.158

 ( 151 )  2022.06.30.

 ( 210 )  M 21 04250

 ( 220 )  2021.12.16.

 ( 732 )  Szabó Marcell, Miskolc (HU)

 ( 541 )  Danubius Rádió

 ( 511 )   38    Rádióadás.

 ( 111 )  238.159

 ( 151 )  2022.06.30.

 ( 210 )  M 21 04252

 ( 220 )  2021.12.16.

 ( 732 )  Szabó Marcell, Miskolc (HU)

 ( 541 )  BDPST ROCK

 ( 511 )   38    Rádióadás.

 ( 111 )  238.160

 ( 151 )  2022.06.30.

 ( 210 )  M 21 04272

 ( 220 )  2021.12.18.

 ( 732 )  Zele Tamás, Baja (HU)

 ( 541 )  kékfarkas

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

 ( 111 )  238.161

 ( 151 )  2022.07.26.

 ( 210 )  M 21 04265

 ( 220 )  2021.12.17.

 ( 732 )  Magnum Hungaria Invest Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Fütty Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Adatbázisokkal kapcsolatos reklámozási szolgáltatások; apróhirdetések; apróhirdetési szolgáltatások;

árucikkek promóciója influenszerek segítségével; áruértékesítéssel kapcsolatos reklámszolgáltatások; áruk és

szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; befolyásoló marketing; cégek bemutatása az

interneten és egyéb médiákban; célzott marketing; címlisták készítése közvetlen postai úton reklámozó

szolgáltatásoknak [nem eladáshoz]; digitális hálózatok útján nyújtott marketing szolgáltatások; digitális

marketing; digitális reklámszolgáltatások; direkt marketing szolgáltatások; divatáruk értékesítésének promóciója
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magazinok reklámcélú cikkeivel; egyéni reklámok elkészítése mások számára; eladási, értékesítési promóciók;

előadások, prezentációk szervezése reklámozási célokra; elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztüli,

online reklámozási szolgáltatások; eseménymarketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; értékesítési

promóciók vásárlási vagy értékesítési pontokon, mások megbízásából; értékesítési promóció audiovizuális média

használatával; hirdetési felület, idő és anyagok bérbeadása; hirdetési felület, idő és média szolgáltatása és

bérbeadása; hirdetési felület kölcsönzése; reklámhely bérbeadása brosúrákban; reklámfelületek és reklámanyagok

bérbeadása; reklámanyagok kölcsönzése; mindenféle reklámozási és marketing bemutató anyagok bérbeadása;

liftben elhelyezett hirdetés; internetes hirdetési felület bérbeadása; internetes hirdetési felületek rendelkezésre

bocsátása és bérbeadása; hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; hirdetőtáblák bérbeadása; hirdetési helyek

biztosítása és bérbeadása; hirdetési helyek biztosítása folyóiratokban, újságokban és magazinokban; hirdetési hely

rendelkezésre bocsátása; áruk és szolgáltatások népszerűsítése szponzoráció útján; direkt marketingre vonatkozó

konzultáció; marketing segítségnyújtás; marketing tanácsadás; nyomtatott reklámanyagok terjesztése; promóciós

szórólapok terjesztése; reklám- és promóciós anyagok terjesztése; reklám-, marketing és hirdetési anyagok

terjesztése; reklámanyagok online terjesztése; reklámanyagok [szórólapok, prospektusok, nyomtatványok,

minták] elosztása és terjesztése; promóciós, reklám célú árubemutatás; reklámcélú bemutatók szervezése;

kirakatrendezési szolgáltatások; kirakatrendezés; termékek és szolgáltatások bemutatása; termékbemutatók

 szervezése és lebonyolítása; reklámcélú kiállítások szervezése és lebonyolítása.

 36    Bevásárlóközpontokkal kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; épületkezelés; ingatlan bérbeadási

szolgáltatások; fizetésre alkalmas ajándékutalványok kibocsátása; fizetésre alkalmas ajándékkártyák kibocsátása;

vásárlói hűség jutalmazására szolgáló értékbónok kibocsátása; ajándékutalványok kibocsátása; ajándékutalványok

 kibocsátása, melyek később beválthatók árukra vagy szolgáltatásokra.

 39    Autóparkolók és autóparkolási szolgáltatások biztosítása; garázsok és parkolóhelyek bérbeadása; jármű

parkolási szolgáltatások; járműparkolási területek bérbeadása; parkolóhelyek és garázsok járművek számára

történő bérbeadása; parkolóhelyek bérbeadása garázsokban; parkolóhelyek bérbeadása; parkolóházi

 szolgáltatások; parkolóház szolgáltatások; parkoló létesítmények biztosítása.

 ( 111 )  238.162

 ( 151 )  2022.06.30.

 ( 210 )  M 21 04269

 ( 220 )  2021.12.17.

 ( 732 )  Chen Pinxiu, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Tóth Zoltán, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek.

 8    Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; borotvák.

 9    Pénztárgépek, számolóeszközök; számítógépek és számítógépes perifériák.

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

 berendezések; WC-ülőkék.

 16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; 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    Főzőedények és étkészletek, kanalak, kések és villák kivételével; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek

kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok; takarítóeszközök; megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg,

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 15. szám, 2022.08.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1884



 kivéve az építéshez használt üvegeket; üveg-, porcelán- és fajanszáruk.

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

 26    Zsinórok, fonatok és hímzések, valamint rövidáru szalagok és masnik; gombok, ruhakapcsok és fűzőlyukak,

 gombostűk és tűk; művirágok; hajdíszek; póthajak.

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

 ( 111 )  238.163

 ( 151 )  2022.06.30.

 ( 210 )  M 21 04264

 ( 220 )  2021.12.17.

 ( 732 )  SOMMER KAPUTECHNIKA Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kátay és Mrovcza Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  SOM-TOR

 ( 511 ) 6    Fém építőanyagok; ajtószerelvények fémből; ajtóvasalások; fém görgők garázsajtókhoz; fém mennyezeti

függesztőpályák, sínek ajtókhoz; fém védőrácsok; fémből készült tolózárak, reteszek, mint ajtószerelvények;

fémkapuk; garázskapuk fémből; vasalatok ajtókhoz és ablakokhoz (fém -); vaskapuk; vezetősínek fémből

 tolóajtókhoz.

 ( 111 )  238.164

 ( 151 )  2022.06.30.

 ( 210 )  M 21 03856

 ( 220 )  2021.11.16.

 ( 732 )  AroMax Természetgyógyászati Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nemes Ákos Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikumok, eszenciaolajok, illatszerek.

 5    Étrendkiegészítők és fertőtlenítőszerek.

  29    Étkezési olajok.

  35    Reklámozás.

  39    Csomagolás.

  44    Szépségápolás.

 ( 111 )  238.165

 ( 151 )  2022.06.30.

 ( 210 )  M 22 00046

 ( 220 )  2022.01.06.

 ( 732 )  Cont-Eco Kerítéstechnikai Kft., Szombathely (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  
( 546 )

 ( 511 ) 6    Acélhuzalok, dróthálók, kerítések fémből, építőelemek fémből, acélrudak, alumíniumhuzal, bilincsek,

cölöpök fémből, csőbilincsek, konzolok építményekhez, fém csőbilincsek, fémépítmények, fémhuzal feszítő

 elemek, fémhuzalok, fémoszlopok [építmények részei]; fémszalag feszítő elemek.

 ( 111 )  238.166

 ( 151 )  2022.06.30.

 ( 210 )  M 21 03710

 ( 220 )  2021.10.29.

 ( 732 )  Shenzhen Masite Machinery Co., Ltd., Shenzhen (CN)
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 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  potulo

 ( 511 )  18    Multifunkciós sporttáskák, tornazsákok; útitáskák; ruhák állatoknak; bőrtáskák; buggyos kézitáskák;

iskolatáskák; kisméretű bőröndök, kabinbőröndök; hátizsákok, hátitáskák háziállatoknak; pórázok, szíjak állatok

számára; vászontáskák; napernyők; övtáskák; férfi kézitáskák, aktatáskák; sporttáskák, tornazsákok; vállon

átvethető táskák; üresen értékesített kozmetikai táskák; nyakörvek és pórázok kutyáknak; nyakörvek állatoknak;

 utazótáskák és bőröndök; kis erszények, pénztárcák.

 25    Zoknik; sportcipők; textilpartedlik gyermekeknek és csecsemőknek; ingek; fürdőruhák, úszódresszek;

hétköznapi, utcai lábbelik; gyalogló cipők; női ruhák; pulóverek; kötött pulóverek; tánccipők; farmernadrágok;

sportmelltartók; hálóingek, babydollok; pólók; báli ruhák; gyermekruházat; férfi öltönyök; bőrcipők;

 szövetkabátok, felöltők.

 35    Hirdetési- és reklámszolgáltatások; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból;

tervezési szolgáltatások reklámozással kapcsolatban; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás;

közönségszolgálati szolgáltatások; statisztikák összeállítása; divatbemutatók szervezése promóciós célokból;

import-export ügynökségek; honlapforgalom optimalizálása; adatok frissítése és karbantartása számítógépes

adatbázisokban; üzleti könyvvizsgálat; szabadtéri reklámozás, hirdetés; on-line hirdetői tevékenység

számítógépes hálózaton; kiállítások és kereskedelmi vásárok szervezése üzleti és promóciós célból; üzleti

stratégiai konzultáció; gazdasági előrejelzések összeállítása; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó előfizetések

 ügyintézése; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; piacanalízis; hirdetési felület kölcsönzése honlapokon.

 ( 111 )  238.167

 ( 151 )  2022.06.30.

 ( 210 )  M 21 03873

 ( 220 )  2021.11.17.

 ( 732 )  ALDI MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER Bt., Biatorbágy (HU)

 ( 740 )  Zimányi és Fakó Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Kenyér, péksütemények és cukrászsütemények.

 ( 111 )  238.168

 ( 151 )  2022.06.30.

 ( 210 )  M 21 03874

 ( 220 )  2021.11.17.

 ( 732 )  ALDI MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER Bt., Biatorbágy (HU)

 ( 740 )  Zimányi és Fakó Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Kenyér, péksütemények és cukrászsütemények.

 ( 111 )  238.169

 ( 151 )  2022.06.30.

 ( 210 )  M 21 03865

 ( 220 )  2021.11.17.

 ( 732 )  Balogh Csaba, Budapest (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  30    Kávé; kávé alapú italok; kávéaromák; kávékapszulák; kávé pörköletlen; kávé tejjel; kávés sütemények;

 kávés cukrászati termékek; kávés krémek; kávés habok; kávés pudingok; pótkávék; kávétermékek.

 35    Kávé, kávé alapú italok, kávéaromák, kávékapszulák, kávé pörköletlen, kávé tejjel, kávés sütemények,

kávés cukrászati termékek, kávés krémek, kávés habok, kávés pudingok, pótkávék, kávétermékek nagy- és

kiskereskedelme; áruk és szolgáltatások promóciója; marketing- és reklámtevékenységek; reklám- és

marketingcélú szolgáltatások biztosítása; termékbemutatók és kiállítások szervezése és lebonyolítása; internetes

 kereskedelem.

 39    Árucsomagolás; áruk raktározása; különböző termékeket árusító automaták feltöltése; áruszállítás;

csomagkézbesítés, csomagszállítás; futárszolgálatok működtetése; élelmiszerek, borok, kávék, kávékapszulák,

teák, cukrászati készítmények, chipsek, édesipari termékek csomagolása és szállítása; szállítási logisztikai

 szolgáltatások; különböző vizek, üdítőitalok, gyümölcslevek, zöldséglevek csomagolása és szállítása.

 ( 111 )  238.170

 ( 151 )  2022.06.30.

 ( 210 )  M 21 03870

 ( 220 )  2021.11.17.

 ( 732 )  Kisalföldi Agrárszakképzési Centrum, Sopron (HU)

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

  

( 546 )

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

szervezése és lebonyolítása; kollokviumok szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos

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

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

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

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

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

és tanácsadási szolgáltatások (oktatási és képzési tanácsadás); oktatóvizsga drónok vezetésére képesítést szerezni

kívánó felhasználók számára; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szemináriumok és workshopok

[képzés] szervezése és lebonyolítása; szakma megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezése, lebonyolítása,

vizsgairatok kibocsátása, szakmai vizsgával kapcsolatos nyilvántartások vezetése; szakmai képzéshez

kapcsolódóan megszerezhető szakképesítésre irányuló képesítő vizsga szervezése, lebonyolítása, vizsgairatok

 kibocsátása, szakmai vizsgával kapcsolatos nyilvántartások vezetése.

  42    Kutatási és fejlesztési szolgáltatások; tudományos kutatás.

 ( 111 )  238.171

 ( 151 )  2022.06.30.
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 ( 210 )  M 21 03861

 ( 220 )  2021.11.17.

 ( 732 )  WSB Vendéglátóipari és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Szentendre (HU)

  

( 546 )

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

 ( 111 )  238.172

 ( 151 )  2022.06.30.

 ( 210 )  M 21 03863

 ( 220 )  2021.11.17.

 ( 732 )  Pro gyno-med Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Cseri és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  44    Orvosi szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; klinikák, orvosi rendelők

 szolgáltatásai; orvosi ellátás; orvosi rendelők; orvosi szűrővizsgálatok.

 ( 111 )  238.173

 ( 151 )  2022.06.30.

 ( 210 )  M 21 03864

 ( 220 )  2021.11.17.

 ( 732 )  Robert's Toy Kft., Maglód (HU)

 ( 740 )  BRAND WAY & COMPASS Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  28    Játékok; játékok gyengén látók számára; játékok vakok számára; játékok bármely korosztály számára;

 játékszerek; játékmodellek.

 35    Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; internetes kereskedelem; reklám- és marketingtevékenységek;

termékbemutatók szervezése és lebonyolítása; oktatási-, képzési- és fejlesztési célokra készített játékok

kereskedelme; online hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áruk és

szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatás; üzleti információk és értékelések; egyedileg

 tervezett játékok, játékmodellek kereskedelme.

 ( 111 )  238.174

 ( 151 )  2022.06.30.

 ( 210 )  M 21 03885

 ( 220 )  2021.11.18.

 ( 732 )  BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED, London (GB)

 ( 300 )  UK00003711309 2021.10.18. GB

 ( 740 )  Hegymegi-Barakonyi és Társa Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  HYPER X2
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 ( 511 )  34    Cigaretta; nyers vagy feldolgozott dohány; dohány termékek; dohánypótlók (nem gyógyászati célokra);

szivarok; szivarkák; öngyújtók; gyufák; dohányzó cikkek; cigarettapapír; cigarettacsövek; cigarettaszűrők;

zsebben hordható berendezések cigaretták sodrásához; kéziszerszámok dohány papírcsőbe fecskendezéséhez;

elektronikus cigaretta; elektromos cigaretta patronok; elektromos cigaretta-folyadékok; felfűtendő

dohánytermékek; eszközök és tartozékok dohánytermékek felfűtéséhez; belélegzendő dohánypótlók;

dohánypótlókat tartalmazó cigaretták; cigarettatartók; cigarettatárcák; dohánytartalmú snus; dohánymentes snus;

 dohánytartalmú tubák; dohánymentes tubák; dohánymentes nikotin tasakok (nem gyógyászati célokra).

 ( 111 )  238.175

 ( 151 )  2022.06.30.

 ( 210 )  M 21 03882

 ( 220 )  2021.11.18.

 ( 732 )  OverBrands Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  MANILA

 ( 511 )  43    Éttermi szolgáltatások; éttermi foglalási szolgáltatások; bár- és éttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások

étel elvitelre árusításához; ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek számára; étel és ital catering; étel- és

 italellátás.

 ( 111 )  238.176

 ( 151 )  2022.06.30.

 ( 210 )  M 21 03701

 ( 220 )  2021.10.28.

 ( 732 )  Csévi Liqueur Factory Kft., Dunaharaszti (HU)

 ( 541 )  "HARD LITE"

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

 ( 111 )  238.177

 ( 151 )  2022.06.30.

 ( 210 )  M 21 03878

 ( 220 )  2021.11.17.

 ( 732 )  BGB Interherb Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Egészség újratöltve

 ( 511 ) 5    Étrend- és táplálékkiegészítők; vitamin- és ásványianyag-készítmények; nem gyógyászati célú

étrend-kiegészítők emberek számára; nyomelemekből álló étrend- és táplálékkiegészítők; nem gyógyászati célú

étrendkiegészítők emberi fogyasztásra; humán étrend-kiegészítők; gyógynövény-kiegészítők speciális étrendet

 igénylő személyeknek.

 35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; étrend-kiegészítőkkel kapcsolatos

 kiskereskedelmi szolgáltatások; étrend-kiegészítőkkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások.

 ( 111 )  238.178

 ( 151 )  2022.06.30.

 ( 210 )  M 21 03708

 ( 220 )  2021.10.29.

 ( 732 )  Shenzhen Airuo Technology Co., Ltd., Shenzhen (CN)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Pulimie

 ( 511 ) 7    Porelszívó készülékek tisztítási célra; 3D nyomtatók; mosógépek; mosogatógépek háztartási célokra;
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elektromos fűnyírók; elektromos gyümölcsfacsaró gépek; elektromos kávédarálók; porszívók; nyomdagépek;

mosógép nedves tisztításhoz; elektromos seprűk; elektromos gyümölcsfacsaró; elektromos csavarhúzók;

motorizált ajtózárak; nyírógépek állatokhoz; vegytisztító gépek; elektromos ollók; motoros fúrók és fúrófejek;

 kávé kivonatoló gépek; elektromos habverők háztartási célokra.

9    Elektronikus memóriakártya-olvasók; elektromos hálózati adapterek számítógépekhez; tokok notebook

számítógépekhez; flash kártya adapterek; vezeték nélküli számítógép perifériák; kamerák számítógépekhez;

head-setek mobiltelefonokhoz; kaputelefonok; laptop számítógépek; tokok okostelefonhoz; videokamerák;

elektromos kábelek; számítógéphez kialakított perifériák; háromlábú állványok fényképezőgépekhez;

hűtőmágnesek; adattároló eszközök; fényképezőgépek, kamerák; autós videokamerák; vonalkód leolvasók; lítium

 akkumulátorok.

 35    Hirdetési- és reklámszolgáltatások; üzleti menedzsment; reklámanyagok [szórólapok, prospektusok,

nyomtatványok, minták] elosztása és terjesztése; újság előfizetések ügyintézésével kapcsolatos szolgáltatások;

üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzleti könyvvizsgálat; fénymásolási szolgáltatások; honlapforgalom

optimalizálása; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások szervezése; online hirdetői tevékenység számítógépes

hálózaton; reklámszövegírás promóciós célokból; tervezési szolgáltatások reklámozással kapcsolatban;

közönségszolgálati [PR] konzultáció; üzleti közvetítői szolgáltatások; üzlettel kapcsolatos statisztikai adatok

összeállítása; üzletszervezéssel és üzletvezetéssel kapcsolatos tanácsadás és asszisztencia; áruk bemutatása

kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; bérszámfejtés;

 menedzsment üzleti ügyekben.

 ( 111 )  238.179

 ( 151 )  2022.06.30.

 ( 210 )  M 21 03707

 ( 220 )  2021.10.29.

 ( 732 )  M-RTL Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Gonda Gáspár, 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; adathordozót tartalmazó készülékek vagy eszközök hang, mozgókép, adatok

és információ rögzítésére; animációs filmek/rajzfilmek; audiovizuális készülékek; audiovizuális oktató

berendezések; CD-lemezek, csak olvasható memórialemezek (CD-ROM-ok), digitális felvételek; digitális

videólemezek/diszkek (DVD-k); DVD-k és egyéb digitális adathordozók; elektromos energia vezetésére,

kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések;

elektronikus és digitális publikációk, adathordozókon vagy más módon/eszközön rögzítve; adatfeldolgozó

berendezések; elektronikus könyvek és publikációk; elektronikus publikációk (letölthetők) felvételek rögzítésére

alkalmas lemezek/diszkek; félvezető technikával rögzített felvételek; filmek (mozgókép); hangfelvételek;

hangkazetták; hangok, képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, másolására vagy feldolgozására szolgáló

készülékek és eszközök; hangszalagok; hologramok, interaktív CD-k ('CDI'-k), interneten és vezeték nélküli

eszközökön keresztül letölthető elektronikus játékok;játékszoftverek mobiltelefonokon és celluláris telefonokon

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 15. szám, 2022.08.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1890



történő használatra; kazetták, készülékek és eszközök hang, mozgókép, videó és információ rögzítésére és

lejátszására; floppylemezek; kompakt lemezek interaktív CD ROM-ok; kompaktlemezek/diszkek; lemez formájú

kép- és/vagy hanghordozók; lézer lemezek; lézerolvasóval olvasható lemezek; mágneses adathordozók, mágneses

felvételek; magneto-optikai felvételek; mozifilmek; multimédiás elektronikus publikációk (letölthetők),

multimédiás felvételek; multimédiás lemezek; multimédiás publikációk; műsoros kompaktlemezeken, DVD-ken

és más elektronikus és digitális adathordozókon rögzített játékok; műsoros lemezek/diszkek; optikai felvételek;

programok; rögzített és letölthető média, számítógépek és számítógép perifériák; számítógépek játékok céljára;

számítógépes játékok; számítógépes szoftver alkalmazások mobil telefonokhoz, okos-telefonokhoz,

notebookokhoz, számítógépekhez és médialejátszókhoz. számítógépes szoftver, számítógép-programok; szöveg,

hang és/vagy kép rögzítésére, átvitelére és reprodukálására alkalmas berendezések;

telefonkészülékek/berendezések; televíziókészülékek; tudományos célra szolgáló, kutatási, navigációs, földmérő,

fényképészeti, mozgóképes, audiovizuális, optikai, súlymérő, mérő-, jelző-, észlelő, tesztelő, ellenőrző, életmentő

és oktató berendezések és felszerelések; üres digitális vagy analóg rögzítő és tároló média videó CD-k

 (képlemezek), videó publikációk; videó-diszkek; videólemezek; videoszalagok.

 35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák adatindexek összeállítása

kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok frissítése és karbantartása

számítógépes adatbázisokban; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; árösszehasonlító szolgáltatások;

árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások

promóciója sportesemények szponzorálásával; célzott marketing; divatbemutatók szervezése promóciós célokból;

értékesítési promóciós szolgáltatások; gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel kapcsolatos

információszerzési szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák

bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; információk számítógépes adatbázisokba való

gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok

biztosítása; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi

információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és

megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy

reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; kommunikáció átírása [irodai

funkciók]; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati

szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell közvetítés reklám-

vagy kereskedelmi célból; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; nyilvántartásokban tárolt

adatok frissítése és karbantartása; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online kiskereskedelmi

szolgáltatások letölthető csengőhangokhoz; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető digitális zenékhez;

online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és előre rögzíthető zenékhez és filmekhez; online piactér

biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás];

Pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci tanulmányok; piackutatás;

rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok,

nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámeszközök tervezése és

formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában;

reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása;

reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; sajtófigyelés;

statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); számítógépes

fájlkezelés, adatkezelés; szponzorok felkutatása; szövegszerkesztés; telemarketing szolgáltatások; teleshop

műsorok gyártása; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; üzleti értékelés; üzleti

információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti

közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozások összehozásával

kapcsolatosan; üzleti menedzsment előadóművészek részére; üzleti szerződések tárgyalása másik fél

megbízásából; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és

üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési
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tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére; vállalati kommunikációs szolgáltatások;

 vásárlási megrendelések ügyintézése; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

 38    Távközlési szolgáltatások digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési

szolgáltatás]; elektronikus levelezés, e-mail; felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz;

globális számítógépes hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása; hangposta szolgáltatások; hírügynökségek;

információszolgáltatás távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás;

kommunikáció száloptikás hálózatok segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok

fórumai [chat szobák]; mobiltelefonos kommunikáció; modemek kölcsönzése; műholdas átvitel; nagysebességű

adatátvitel; rádióadás; rádiós kommunikáció; távkonferencia szolgáltatás; távközlési berendezések kölcsönzése;

távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; távközlési útválasztás és csomópont szolgáltatások

(beszélgetésterelés és összeköttetés); telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (1); telefon- és mobiltelefon

szolgáltatások (2); telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz; televíziós

műsorszórás, közvetítés; üdvözlőkártyák továbbítása online; üzenetek és képek továbbítása számítógépek

segítségével; üzenetek küldése; vezeték nélküli műsorterjesztés; videokonferencia szolgáltatások; video

 on-demand közvetítések.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek audioberendezések kölcsönzése;

cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető];

diszkok szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; éjszakai klubok; elektronikus

kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő

előadások bemutatása; fényképészet; filmek feliratozása; filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek;

filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók; forgatókönyvírás;

forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok készítése; hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki

szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás

show-műsorokra; jelbeszéd fordítása; karaoke szolgáltatás nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy

oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás;

kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; lemezlovas [DJ] szolgáltatások; mentorálás; mikrofilmezés;

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; on-line

elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; partik tervezése

[szórakoztatás]; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások;

show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; stúdiószolgáltatások;

szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás, számítógépes hálózatról online biztosított

játékszolgáltatások; szépségversenyek szervezése; 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; videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése;

videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; videoszerkesztési szolgáltatások

eseményekhez; világítástechnikai szolgáltatások eseményekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak

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

 ( 111 )  238.180

 ( 151 )  2022.06.30.

 ( 210 )  M 21 03876

 ( 220 )  2021.11.17.

 ( 732 )  Somogyvári Gábor, Budapest (HU)

 dr. Lakatos Dávid, Budapest (HU)
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 Babos Tamás, Bő (HU)

 Link Tamás, Pápa (HU)

 ( 740 )  dr. Lakatos Dávid, Budapest

 ( 541 )  HireGarden

 ( 511 )  35    Cégek bemutatása az interneten és egyéb médiákban; harmadik személyek termékeinek és szolgáltatásainak

interneten való reklámozása; harmadik személyek áruinak és szolgáltatásainak globális számítógépes hálózaton

keresztül történő reklámozása; hirdetés és reklámozás; interneten keresztül biztosított hirdetési szolgáltatások;

internetes reklámozási szolgáltatások; adatbázis menedzsment; munkaerő toborzási szolgáltatás; adatgyűjtés;

adatgyűjtési szolgáltatások; automatizált adatfeldolgozás; kereskedelmi üzletek közvetítése; számítógépes

adatbázishoz való hozzáférés révén nyújtott kereskedelmi információs szolgáltatások; adatok rendszerezése

számítógépes adatbázisokban; hirdetési hely biztosítása globális számítógépes hálózaton; munkaerő közvetítés;

munkaerő megosztása online alkalmazásban; szolgáltatás megosztása online alkalmazásban; munkaerő hirdetés

 online alkalmazásban; szolgáltatás hirdetése online alkalmazásban.

 38    Távközlési szolgáltatások; hozzáférés biztosítása online adatbázisokhoz; online adatbázisokhoz való

hozzáférés biztosítása; online információtovábbítás; online üzenetküldési szolgáltatások; számítógépes

adatátviteli szolgáltatások; online kommunikációs szolgáltatások; elektronikus üzenetküldő rendszerekhez való

hozzáférés biztosítása; interneten keresztül történő adatátvitel; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz;

 elektronikus kommunikációs szolgáltatások.

 ( 111 )  238.181

 ( 151 )  2022.06.30.

 ( 210 )  M 21 03709

 ( 220 )  2021.10.29.

 ( 732 )  M-RTL Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Gonda Gáspár, Budapest

 ( 541 )  A séf meg a többiek

 ( 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; adathordozót tartalmazó készülékek vagy eszközökhang, mozgókép, adatok

és információ rögzítésére; animációs filmek/rajzfilmek; audiovizuális készülékek; audiovizuális oktató

berendezések; CD-lemezek, csak olvasható memórialemezek (CD-ROM-ok), digitális felvételek; digitális

videólemezek/diszkek (DVD-k); DVD-k és egyéb digitális adathordozók; elektromos energia vezetésére,

kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló készülékek és berendezések;

elektronikus és digitális publikációk, adathordozókon vagy más módon/eszközön rögzítve; adatfeldolgozó

berendezések; elektronikus könyvek és publikációk; elektronikus publikációk (letölthetők); felvételek rögzítésére

alkalmas lemezek/diszkek; félvezető technikával rögzített felvételek; filmek (mozgókép); hangfelvételek;

hangkazetták; hangok, képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, másolására vagy feldolgozására szolgáló

készülékek és eszközök; hangszalagok; hologramok; interaktív CD-k ('CDI'-k); interneten és vezeték nélküli

eszközökön keresztül letölthető elektronikus játékok; játékszoftverek mobiltelefonokon és celluláris telefonokon

történő használatra; kazetták; készülékek és eszközök hang, mozgókép, videó és információ rögzítésére és

lejátszására; floppylemezek; kompakt lemezek interaktív CD ROM-ok; kompaktlemezek/diszkek; lemez formájú

kép- és/vagy hanghordozók; lézer lemezek; lézerolvasóval olvasható lemezek; mágneses adathordozók; mágneses
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felvételek; magneto-optikai felvételek; mozifilmek; multimédiás elektronikus publikációk (letölthetők);

multimédiás felvételek; multimédiás lemezek; multimédiás publikációk; műsoros kompaktlemezeken, DVD-ken

és más elektronikus és digitális adathordozókon rögzített játékok; műsoros lemezek/diszkek; optikai felvételek;

programok; rögzített és letölthető média; számítógépek és számítógép perifériák; számítógépek játékok

céljára;számítógépes játékok; számítógépes szoftver alkalmazások mobil telefonokhoz, okos-telefonokhoz,

notebookokhoz, számítógépekhez és médialejátszókhoz; számítógépes szoftver; számítógép-programok; szöveg,

hang és/vagy kép rögzítésére, átvitelére és reprodukálására alkalmas berendezések; telefon

készülékek/berendezések; televízió készülékek; tudományos célra szolgáló, kutatási, navigációs, földmérő,

fényképészeti, mozgóképes, audiovizuális, optikai, súlymérő, mérő-, jelző-, észlelő, tesztelő, ellenőrző, életmentő

és oktató berendezések és felszerelések; üres digitális vagy analóg rögzítő és tároló média; videó CD-k

 (képlemezek); videó publikációk; videó-diszkek; videólemezek; videoszalagok.

 35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák; adatindexek összeállítása

kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok frissítése és karbantartása

számítógépes adatbázisokban; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; árösszehasonlító szolgáltatások;

árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások

promóciója sportesemények szponzorálásával; célzott marketing; divatbemutatók szervezése promóciós célokból;

értékesítési promóciós szolgáltatások; gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel kapcsolatos

információszerzési szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetőtáblák

bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; információk számítógépes adatbázisokba való

gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok

biztosítása; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi

információs ügynökségek; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és

megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy

reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; kommunikáció átírása [irodai

funkciók]; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati

szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; manöken/modell közvetítés reklám-

vagy kereskedelmi célból; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; nyilvántartásokban tárolt

adatok frissítése és karbantartása; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online kiskereskedelmi

szolgáltatások letölthető csengőhangokhoz; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető digitális zenékhez;

online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és előre rögzíthető zenékhez és filmekhez; online piactér

biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás];

Pay Per Click (PPC) hirdetés; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci tanulmányok; piackutatás;

rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok,

nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámeszközök tervezése és

formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában;

reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása;

reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; sajtófigyelés;

statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); számítógépes

fájlkezelés, adatkezelés; szponzorok felkutatása; szövegszerkesztés; telemarketing szolgáltatások; teleshop

műsorok gyártása; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; üzleti értékelés; üzleti

információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti

közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozások összehozásával

kapcsolatosan; üzleti menedzsment előadóművészek részére; 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 szabadúszó szolgáltatók részére; vállalati kommunikációs szolgáltatások;

 vásárlási megrendelések ügyintézése; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

 38    Távközlési szolgáltatások; digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 15. szám, 2022.08.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1894



szolgáltatás]; elektronikus levelezés, e-mail; felhasználói hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz;

globális számítógépes hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása; hangposta szolgáltatások; hírügynökségek;

információszolgáltatás távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás;

kommunikáció száloptikás hálózatok segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok

fórumai [chat szobák]; mobiltelefonos kommunikáció; modemek kölcsönzése; műholdas átvitel; nagysebességű

adatátvitel; rádióadás; rádiós kommunikáció;távkonferencia szolgáltatás; távközlési berendezések kölcsönzése;

távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; távközlési útválasztás és csomópont szolgáltatások

(beszélgetésterelés és összeköttetés); telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (1); telefon- és mobiltelefon

szolgáltatások (2); telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz; televíziós

műsorszórás, közvetítés; üdvözlőkártyák továbbítása online; üzenetek és képek továbbítása számítógépek

segítségével; üzenetek küldése; vezeték nélküli műsorterjesztés; videokonferencia szolgáltatások; video

 on-demand közvetítések.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek audioberendezések kölcsönzése;

cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető];

diszkok szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; éjszakai klubok; elektronikus

kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő

előadások bemutatása; fényképészet; filmek feliratozása; filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek;

filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók; forgatókönyvírás;

forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok készítése; hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki

szolgáltatások rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás

show-műsorokra; jelbeszéd fordítása; karaoke szolgáltatás nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy

oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása;kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás;

kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; lemezlovas [DJ] szolgáltatások; mentorálás; mikrofilmezés;

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; on-line

elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; partik tervezése

[szórakoztatás]; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások;

show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; stúdiószolgáltatások;

szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás, számítógépes hálózatról online biztosított

játékszolgáltatások; szépségversenyek szervezése; 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; videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése;

videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; videoszerkesztési szolgáltatások

eseményekhez; világítástechnikai szolgáltatások eseményekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak

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

 ( 111 )  238.182

 ( 151 )  2022.06.30.

 ( 210 )  M 21 03706

 ( 220 )  2021.10.28.

 ( 732 )  Antall József Politika- és Társadalomtudományi Tudásközpont Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Rácz Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 15. szám, 2022.08.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1895



  

( 546 )

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

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  238.183

 ( 151 )  2022.07.26.

 ( 210 )  M 21 03703

 ( 220 )  2021.10.28.

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

 ( 740 )  Dr. Kőhidi Ákos, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok.

 35    Hirdetési- és reklám szolgáltatások; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói

 részére; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; borok kis- és nagykereskedelme.

 ( 111 )  238.239

 ( 151 )  2022.07.18.

 ( 210 )  M 21 03736

 ( 220 )  2021.11.05.

 ( 732 )  Citigroup Inc., New York, NY (US)

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

 ( 541 )  CITI GLOBAL COLLECT

 ( 511 )  36    Devizafizetési elszámolási szolgáltatások belföldi és nemzetközi pénzügyi tranzakciókhoz; elszámolási

szolgáltatások, amelyek útválasztási szolgáltatások és közvetlen feldolgozási szolgáltatások pénzügyi

tranzakciókhoz; díjszámításiszolgáltatások pénzügyi tranzakciókhoz, pénzátutalás, elektronikus tőkeátutalás és

 vezetékes pénzátutalási szolgáltatások; online banki szolgáltatások.

 42    Online, nem letölthető szoftver biztosítása követeléskezeléshez; online, nem letölthető szoftver biztosítása

 kintlévőségek számlázására; online, nem letölthető szoftver biztosítása követelések kiegyenlítésére.

 ( 111 )  238.303

 ( 151 )  2022.07.26.

 ( 210 )  M 22 00065

 ( 220 )  2022.01.10.

 ( 732 )  Élményfalu Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Élményporta

 ( 511 )  43    Ideiglenes szállás biztosítása panziókban; ideiglenes szállásbiztosítás üdülő apartmanokban; ideiglenes

szálláshelyek biztosítása vendégek számára; szállásbiztosítás nyaralók számára; szállást és reggelit biztosító

szolgáltatások; üdülőhelyi szállások; üdülőtáborok szolgáltatásai [szállásadás]; szállásszervezés turisták számára;
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üdülési szálláshely biztosítása; turistatáborokkal, kempingekkel kapcsolatos szolgáltatások [szállásadás];

 üdülőtáborok által biztosított ideiglenes szálláshelyek.

 ( 111 )  238.359

 ( 151 )  2022.07.29.

 ( 210 )  M 22 00672

 ( 220 )  2022.03.08.

 ( 732 )  DigiLog Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Berényi Kristóf Ügyvédi Iroda, 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 )  238.360

 ( 151 )  2022.07.29.

 ( 210 )  M 21 03995

 ( 220 )  2021.11.23.

 ( 732 )  Füredi Vízi Centrum Szolgáltató Kft., Nárai (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Vízi szabadidős szolgáltatás, sportoktatás.

 ( 111 )  238.361

 ( 151 )  2022.07.29.

 ( 210 )  M 21 02762

 ( 220 )  2021.07.13.

 ( 732 )  ATV Első Magyar Magántelevíziós Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Stubenvoll Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Abakuszok, golyós számolótáblák; ácsvonalzók, famérő lécek; adatfeldolgozó készülékek, berendezések;

akkumulátor dobozok; akkumulátor- és elemtöltők (1); akkumulátor- és elemtöltők (2); akkumulátorok

elektromos cigarettákhoz; akkumulátor üvegek; akusztikus kapcsolók; alhidádék; alkoholmérők, alkoholszondák;

anódok; anódtelepek; antennák; antikatódok; anyagok elektromos hálózatokhoz, fővezetékekhez [huzalok,

kábelek]; anyagvizsgáló készülékek és gépek; apertométerek, numerikus apertúra mérésére szolgáló eszközök

[optika]; áramátalakítók, transzformátorok; áram egyenirányítók; áramkör bekapcsolók; áramköri megszakítók

(1); áramköri megszakítók (2); áramlásmérők, fogyasztásmérők; árammérők, ampermérők; áramtároló rácsok
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elemekhez; árbócok rádióantennákhoz; armatúrák, forgórészek [elektromosság]; asztrofotográfiai lencsék;

asztronómiai berendezések és készülékek; audio interfészek; audio keverők; audiovizuális tanítási eszközök;

audiovizuális vevőkészülékek; automatikus időkapcsolók; automatikus kormányberendezések járművekhez;

autórádiók; azbeszternyők tűzoltóknak; azbesztkesztyűk balesetvédelmi célokra; azbesztruhák tűzvédelmi

célokra; azimutális műszerek, eszközök; azonosító fonalak, zsinórok elektromos vezetékekhez; azonosító héjak,

hüvelyek elektromos vezetékekhez; balesetek elleni védőkesztyűk; balesetvédelmi hálók; bankjegykiadó

automaták [ATM]; barométerek; bébiőrök; bélyegzőórák [időregisztráló eszközök]; bérmentesítés ellenőrzésére

szolgáló készülékek; berregők, hangjelzők, áramszaggatók; betatronok; betörésgátló riasztókészülékek;

biochipek; biometrikus azonosító kártyák; biometrikus útlevelek; biztonsági berendezések vasúti közlekedéshez;

biztonsági felügyelő robotok; biztonsági hálók; biztonsági övek, hevederek nem járműülésekhez és

sportfelszerelésekhez; biztonsági ponyvák; biztonsági tokenek [kódoló eszközök]; biztosíték huzalok;

biztosítékok; botkormányok számítógépekhez, nem videojátékokhoz; bőrvastagságmérő készülékek (1);

bőrvastagságmérő készülékek (2); búvárkesztyűk; búvármaszkok, búvárálarcok; búvár ólomüvegek; búvárpipák,

légzőcsövek; búvárruhák; bűvös lámpák [laterna magica]; CD-lejátszók; CD-ROM-ok; chipkártyák [integrált

áramkörös kártyák]; ciklotronok; cukortartalom-mérők; csatlakozások elektromos vezetékekhez; csatlakozások,

kábelsaruk [villamosság]; csatlakozott karkötők [mérőműszerek]; csatolók [adatfeldolgozó berendezés];

csavarmenet mérők; csecsemőmérlegek; csengők [figyelmeztető berendezések]; cseppentők mérésre, nem

gyógyászati vagy háztartási célokra; csuklótámaszok számítógépekhez; dekompressziós kamrák; demagnetizáló

készülékek mágnesszalagokhoz; denzitométerek, feketedésmérők; derékszögű vonalzók méréshez; derékszög

vonalzók méréshez; desztilláló berendezések tudományos célokra; detektorok; diafragmák [akusztika];

diafragmák [fényképészet]; diafragmák, membránok tudományos berendezésekhez; diagnosztikai berendezések,

nem gyógyászati célokra; diffrakciós készülékek [mikroszkópia]; digitális fényképkeretek; digitális jelek; digitális

könyvolvasók; digitális meteorológiai állomások; diktafonok; dinamométerek, erőmérők; díszítő mágnesek;

DNS-chipek; dózismérők, doziméterek; DVD-lejátszók; egérpadok; egér [számítógép-periféria]; elágazó dobozok

[elektromosság]; elágazódobozok [villamosság]; elágazó hüvelyek elektromos kábelekhez; elakadásjelző

háromszögek; elektrodinamikai készülékek jelzések, jelzőlámpák távirányítására; elektrodinamikai készülékek

vasúti váltók távvezérlésére; elektrolizáló készülékek; elektromágneses tekercsek (1); elektromágneses tekercsek

(2); elektromos ajtócsengők; elektromos akkumulátorok járművekhez; elektromos aljzatok; elektromos átalakítók;

elektromos csatlakozók, konnektor dugók; elektromos csatolások (1); elektromos csatolások (2); elektromos

elemek, akkumulátorok (1); elektromos elemek, akkumulátorok (2); elektromos elemek, akkumulátorok (3);

elektromos elemek, akkumulátorok (4); elektromos érintkezők; elektromos és elektronikus effekt egységek

hangszerekhez; elektromos induktorok; elektromos kábelek (1); elektromos kábelek (2); elektromos kábelkötegek

autókhoz; elektromos kerítések; elektromos kisülési csövek, nem világítási célra; elektromos kollektorok;

elektromos kommutációs készülékek; elektromos konverterek; elektromos riasztócsengők; elektromos távgyújtó

készülékek; elektromos tekercsek, elektromos veszteségjelzők, veszteségindikátorok; elektromos vezetők,

vezetékek; elektromos zárak; elektroncső; elektronikus árucímkék, termékcímkék; elektronikus

belépés-ellenőrzési rendszerek egymással összeköttetésben lévő biztonsági ajtókhoz; elektronikus interaktív

táblák; elektronikus jeladók; elektronikus kijelzőtáblák; elektronikus kotta, letölthető; elektronikus naplók;

elektronikus numerikus kijelzők; elektronikus nyakörvek állatok idomításához; elektronikus zsebfordítógépek;

elemek, telepek világításhoz; életmentő jelzőrakéták; nem robbanékony és nem pirotechnikai; életmentő

készülékek és felszerelések; életmentő tutajok; ellenállások, elektromos; elosztódobozok [elektromosság]; elosztó

pultok, konzolok [elektromosság]; elosztótáblák [elektromosság]; epidiaszkópok; equalizerek [audio készülékek];

ergométerek; érmével működő mechanizmusok televíziókészülékekhez; erősítő csövek; erősítők; eszközök

virtuális billentyűzetek kivetítéséhez; ételelemző készülékek; exponált filmek; exponált mozifilmek; exponált

röntgenfilmek; faxgépek; fedelek, borítók elektromos csatlakozókhoz; fejes vonalzók méréshez; fejfedők mint

védősisakok; fejhallgatók; fejtisztító szalagok [felvétel]; fejvédő eszközök; fejvédők sportoláshoz; fekete dobozok

[adatrögzítők]; felügyelő, ellenőrző berendezések, elektromos; félvezetők; fémdetektorok ipari vagy katonai

használatra; fényceruzák vizuális kijelzőkhöz, displayekhez; fényerő-szabályozók, elektromos; fényképészeti
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állványok; fényképészeti diapozitívok; fényképészeti keresők, képkeresők; fényképészeti készülékek és eszközök

tárolására készült tokok; fényképészeti villanólámpák, vakuk; fényképezőgépek, kamerák; fényképnyomatok

szatinálására szolgáló készülékek; fénykibocsátó diódák [LED]; fénykibocsátó elektronikus mutatóeszközök;

fénymásolók; fényvisszaverő biztonsági mellények; fényvisszaverő macskaszemek ruházathoz, közlekedési

balesetek megelőzésére; fermentáló készülékek [laboratóriumi berendezések]; festékpatronok, üres,

nyomtatókhoz és fénymásológépekhez (1); festékpatronok, üres, nyomtatókhoz és fénymásológépekhez (2);

feszültségnövelő transzformátorok; feszültségszabályozók járművekhez; filmfelvevő készülékek, berendezések;

filmvágó készülékek; fizikai kísérletekhez való készülékek és eszközök; fluoreszcens ernyők; fodrászati gyakorló

fejek [oktatási eszközök]; fogvédők; fonalszámlálók [nagyítóüvegek]; fordulatszámmérők;

fordulatszám-szabályozók lemezjátszókhoz; fotométerek (1); fotométerek (2); fotónyomatok szárítására szolgáló

készülékek; fotóvillamos elemek; földmérő berendezések és eszközök; földmérő eszközök; földmérő láncok;

frekvenciamérők; függőónok (1); függőónok (2); fülbetétek fejhallgatókhoz; füldugók búvároknak; fülhallgatók

távközléshez: fürdőszobai mérlegek; füstjelző berendezések; galenit kristályok [detektorok]; galvanométerek;

gazométerek [mérőműszerek]; gázvizsgáló eszközök; golyóálló kabátok, mellények; golyóálló ruházat; GPS

készülékek; gumiabroncsokban levő nyomás csökkenését automatikusan jelző készülékek; gyorsulásmérők;

gyűrű méretező; hajlékony lemezek, flopilemezek; hajózási jelzőberendezések; hajózási készülékek és műszerek;

hamis pénzérme detektorok; hangátvitelre szolgáló készülékek; hangfelvétel-hordozók; hanglemezek;

hanglokalizáló eszközök; hangreprodukáló készülékek; hangriasztók; hangrögzítő, hangfelvevő készülékek;

hangrögzítő szalagok; hangszedő karok lemezjátszókhoz; hangszórók, hangosbemondók, megafonok; hangszóró

kürtök; hangszórószekrények, hangszóródobozok; hangvezetők, hangcsatornák; hanyattegerek,

trackball-ok[számítógépes eszközök]; háromdimenziós szemüvegek; háromlábú állványok fényképezőgépekhez

(1); háromlábú állványok fényképezőgépekhez (2); határolók, limiterek [elektromosság]; háttérvásznak

[fényképészet]; hegesztőpajzsok; heliografikus [fénytávíró] készülékek; higanyos libellák; hitelkártya terminálok;

hologramok; homokórák; hordható videokijelző monitorok; hordozható médialejátszók; hő- és nedvességmérők;

hőmérők, nem gyógyászati használatra; hőmérsékletjelző címkék, nem gyógyászati használatra; hőmérsékletjelző

készülékek; hőmérséklet szabályozó készülékek; hullámmérők; humanoid robotok mesterséges intelligenciával;

huzalcsatlakozók [elektromosság]; időregisztráló készülékek; indítókábelek motorokhoz; indukciós tekercsek;

infravörös érzékelő berendezések; inkubátorok baktériumkultúrákhoz; integrált áramköri chipek; integrált

áramkörök (1); integrált áramkörök (2); integrált áramkörök (3); interaktív érintőképernyős terminálok;

interkommunikációs berendezések, készülék; inverterek, áramátalakítók [elektromosság]; ionizációs készülékek,

nem lég- vagy vízkezeléshez; ipari műveletek távirányítására szolgáló elektromos berendezések; iránytűk,

tájolók, kompaszok [mérőműszerek]; irányzó távcsövek lőfegyverekhez; írásvetítő berendezések; jegynyomtatók;

jelölőmércék [asztalosmunkához]; jelzőbóják (1); jelzőbóják (2); jelzőcsengők; jelzőcsörgők haszonállatok

tereléséhez; jelzőlámpák; jelzőpanelek, világító vagy mechanikus; jelzősípok; jukeboxok [háttértároló eszközök]

számítógépekhez; kalibráló gyűrűk; kaloriméterek; kamera filterek; kamerás bébiőrök; kapcsolódobozok

[elektromosság]; kapcsolók, elektromos; kapcsolótáblák; kapilláris csövek; katódok; katódos rozsdavédő

készülékek, berendezések; kazánvezérlő eszközök; kéknyomatos berendezések; kémcsövek; kemencék

laboratóriumi használatra; kémlelőnyílások [nagyítólencsék] ajtókra; kénmérők; képtávíró készülékek; keretek

diapozitívekhez; kézi adó-vevők [walkie-talkie készülékek]; kézi elektronikus szótárak; kézi számítógépek

[PDA]; kiegyensúlyozó készülékek, mérlegek (1); kiegyensúlyozó készülékek, mérlegek (2); kihangosító

készletek telefonokhoz; kilométerszámlálók járművekhez; klímaszabályozó digitális termosztátok; koaxiális

kábelek; kódolt azonosító karkötők, mágneses; kódolt kulcskártyák; kódolt mágneskártyák; kommutátorok;

kompakt lemezek; CD-k [audio-video]; komparátorok; kondenzátorok [elektronika]; kontaktlencsék;

kontaktlencse tárolók, tartók; korrekciós lencsék [optika]; kozmográfiai eszközök, műszerek; ködjelzők, nem

robbanásveszélyes; köpenyek/burkolatok elektromos kábelekhez; körlogarlécek; közlekedési jelzőlámpa

berendezések [jelzőeszközök]; közlekedési táblák, világító vagy mechanikus; központi feldolgozó egységek;

központosító készülékek diapozitívokhoz; közúti jelzőbóják; kromatográfiás berendezések laboratóriumi

használatra; kronográfok [időrögzítő készülékek]; kutyasípok; kvantumpont fénykibocsátó diódák [QLED];
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laboratóriumi centrifugák; laboratóriumi robotok; laboratóriumi tálcák; laktométerek, tejfajsúlymérők (1);

laktométerek, tejfajsúlymérők (2); láncok cvikkerhez, csiptetős szemüveghez; laptopokhoz kialakított állványok;

laptop számítógépek (1); laptop számítógépek (2); laptop tokok; légsűrűségmérők, aerométerek; légzőcsövek

búvároknak; légzőkészülékek, a mesterséges lélegeztetésre szolgáló készülékek kivételével; légzőkészülékek

légszűrésre; légzőkészülékek víz alatti úszáshoz; légzőmaszkok nem mesterséges lélegeztetéshez; lejtésmutatók,

dőlésindikátorok; lemezek akkumulátorokhoz; lemezjátszók; lemezjátszótűk cseréjére szolgáló készülékek;

lemezmeghajtók számítógépekhez; lencsevédők (1); lencsevédők (2); lépésmérők, lépésszámlálók; letölthető

csengőhangok mobiltelefonokhoz; letölthető elektronikus kiadványok, publikációk; letölthető elektronikus

pénztárcák [e-pénztárcák]; letölthető grafikák mobiltelefonokhoz; letölthető hangulatjelek mobiltelefonokhoz;

letölthető kriptográfiai kulcsok kriptovaluta fogadásához és elköltéséhez; letölthető számítógépes játékszoftverek;

letölthető zenefájlok (1); letölthető zenefájlok (2); levegő elemzésére szolgáló készülékek; levélmérlegek; lézerek

nem gyógyászati célokra; lézeres vészjelző fények; logarlécek; logok, hajósebesség mérő műszerek;

lombikállványok, retortaállványok; lombikok laboratóriumi kísérletekhez; lopásgátló berendezések, elektromos;

lovagló sisakok; lyukkártyás irodagépek; magasságmérők [altiméterek]; magasságmérő műszerek; mágneses

adathordozók; mágneses huzalok, mágneshuzalok; mágneses kódolók; mágneses rezonanciás képalkotó [MRI]

berendezések, nem gyógyászati célokra; mágneses személyazonosító kártyák; mágneslemezek;

mágnesszalag-egységek számítógépekhez; mágnesszalagok; magnetofonok; magnók [kazetták lejátszásához];

matematikai műszerek; mechanikus jelzések, jelzőtáblák: mechanizmusok érmével működő berendezésekhez,

készülékekhez; megafonok; megfigyelő műszerek; mélynyomók; mélységmérő készülékek és gépek;

mélységmérő ólmok; mélységmérő zsinegek; memóriakártyák videojáték-gépekhez; mentőcsónakok;

mentőkapszulák természeti katasztrófák esetére; mentőmellények (1); mentőmellények (2); mentőmellények (3);

mennyiségjelzők; mércék, mértékek, mérőműszerek; mérlegek testtömeg-analizátorral; mérőasztalok [felmérő,

tervező eszközök]; mérőeszközök, mértékek; mérőkanalak, adagolókanalak; mérőkészülékek, elektromos;

mérőkörzők; mérőműszerek (1); mérőműszerek (2); mérőüvegek; meteorológiai léggömbök; meteorológiai

műszerek; metronómok, ütemadók; mikrofonok; mikrométer csavarok optikai eszközökhöz mikrométerek;

mikroprocesszorok; mikroszkópok; mikrotomok; mobiltelefonok; modemek; monitorok [számítógép hardver];

monitorok [számítógép programok]; mosótálcák [fényképészet]; munkamegfigyelő, -ellenőrző tükrök;

munkavédelmi arcvédő pajzsok; műholdak tudományos célokra; műholdas navigációs készülékek; műholdkereső

mérőműszerek; nagyfrekvenciás készülékek; nagyító készülékek [fényképészet]; nagyítók, lupék [optika];

nanorészecske-méret elemzők; napelemek, szolár akkumulátorok; napelemek villamosenergia-termeléshez;

napszemüvegek; navigációs berendezések járművekhez [fedélzeti számítógépek]; navigációs eszközök;

nedvességmérők, higrométerek; neon világítások; nyomásjelző dugók szelepekhez; nyomásjelzők; nyomásmérő

eszközök (1); nyomásmérő eszközök (2); nyomógombok csengőkhöz; nyomtatók számítógépekhez; objektívek

[lencsék] optikák; ohm-mérők; okosgyűrűk; okoskarórák; okostelefonok; okosszemüvegek; oktánsok; oktatási

készülékek; olvasók [adatfeldolgozó eszközök]; olvasztótégelyek (laboratóriumi -); operációs rendszer

programok számítógépekhez, rögzített; optikai adathordozók; optikai cikkek; optikai gyűjtőlencsék, kondenzorok;

optikai karakterolvasók; optikai készülékek és eszközök; optikai lámpák; optikai lemezek; optikai lencsék; optikai

szálak [üvegszálak] (1); optikai szálak [üvegszálak] (2); optikai üveg; orrcsipeszek műugrók és úszók részére;

orsók [fényképészet]; ostyák, lemezek integrált áramkörökhöz; oszcillográfok; oxigén áttöltésére szolgáló

készülékek; ózonizátorok, ózonizálók; összeadógépek; parkolásérzékelők járművekhez; parkolóórák;

pénzérmével működtetett szerkezetek; pénztárgépek; pénzszámláló és -válogató gépek; periszkópok;

petri-csészék; piezoelektromos érzékelők; pipetták; pirométerek; pitot-csövek; planiméterek, területmérők;

polariméterek, sarkításmérők; precíziós mérlegek; precíziós mérőműszerek; prizmák [optika]; próbabábuk

újraélesztés gyakorlásához [oktatási eszközök]; radarkészülékek; rádiókészülékek; radiológiai ernyők ipari

használatra; radiológiai készülékek ipari használatra; rádiós személyhívók; rádiótávíró készülékek; rádiótelefon

készülékek; rajzfilmek; rajzgépek; reduktorok [elektromosság]; refraktométerek; refraktorok, fénysugártörő

készülékek; relék, elektromos; reosztátok; részecskegyorsítók; retorták, lombikok; riasztók; riasztósípok; rosták

fotogravűrhöz; röntgencsövek, nem orvosi célokra; röntgenfelvételek, nem orvosi célokra; röntgenkészülékek

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 15. szám, 2022.08.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1900



nem gyógyászati célokra; röntgensugarak elleni védőeszközök, nem gyógyászati használatra; röntgensugárzás

elleni védőkesztyűk ipari célokra; röntgensugárzás előállító készülékek és berendezések, nem orvosi célokra;

savmérők, acidiméterek akkumulátorokhoz; savsűrűségmérők; sebesség-ellenőrző készülékek járművekhez;

sebességjelzők; sebességmérő műszerek [fényképészet]; sétálómagnók; sorszám kiadók; sótartalommérők,

sófokolók; sötétkamrák [fényképészet]; sötétkamra lámpák [fényképészet]; sötétüveg, lemez keretei

[fényképészet]; speciális laboratóriumi bútorok; speciális ruházat laboratóriumi használatra; spektrográfok;

spektroszkópok; sportsípok; stroboszkópok; sugárzásmérők, aktinométerek; súlymérő berendezések (1); súlymérő

berendezések (2); súlymérő készülékek és eszközök; súlyok; sűrűségmérők, denziméterek; szabályozó

berendezések, elektromos; szabászati mérőszalagok; szájvédők sportoláshoz; számítógép billentyűzetek;

számítógépek; számítógépes hardver; számítógépes játékszoftverek, rögzített; számítógépes képernyővédő

szoftverek, rögzített vagy letölthető; számítógépes programok [letölthető szoftverek]; számítógépes programok,

rögzített (1); számítógépes programok, rögzített (2); számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; számítógépes

szoftverplatformok, rögzített vagy letölthető formában; számítógéphez kialakított perifériák; számítógép hordozó

tokok, táskák; számítógép interfészek; számítógép-képernyőkhöz kialakított védőfóliák; számítógép memória

eszközök; számlálók, mérőműszerek; számlázógépek; számológépek; szárítóállványok [fényképészet];

szavazógépek; szegélyjelzők, szegélyjelölők; szelfibotok [kézi egykaros állványok]; szelfi lencsék; szélirány

jelzésére szolgáló szélzsákok; szélmérők, anemométerek; szemlencséket, okulárokat tartalmazó műszerek;

szemlencsék, okulárok; szemüvegek (1); szemüvegek (2); szemüvegkeretek; szemüveglencsék; szemüvegtokok;

szemüvegzsinórok; szenzoros kesztyűk; szerszám befogó- és vezető mérőműszerek; szervesfény kibocsátó diódák

[OLED]; szextánsok; szferométerek; szigetelt rézhuzalok; szíjak, pántok mobiltelefonokhoz; szikrafogók;

szimulátorok járművek kormányozásához és vezérléséhez; szimulátorok újraélesztési oktatáshoz;

színpadvilágítás-szabályozók; szintezőlécek [földmérő műszerek]; szintező műszerek (1); szintező műszerek (2);

szirénák; szkennerek [adatfeldolgozó eszközök]; szócsövek; szolenoid szelepek [elektromágneses kapcsolók];

szonárok, hanglokátorok; szondák tudományos használatra; szögmérők [mérőműszerek]; sztereoszkópikus

berendezések; sztereoszkópok; szűrők légzőmaszkokhoz; táblagépek; táblagép tokok; tachométerek; tanító

robotok; tárolók, tartók mikroszkóp tárgylemezekhez; tartók elektromos tekercsekhez; távadók, transzmitterek

[távközlés] (1); távadók, transzmitterek [távközlés] (2); távcsövek, látcsövek [kétcsövű]; távirányító készülékek;

távirányító készülékként működő elektronikus kulcstartók; távírógépek; távíró huzalok; távíró készülékek;

távmérő műszerek, teleméterek; távolságmérő, távmérő berendezések; távolságrögzítő készülékek,

kilométerszámlálók; taxaméterek [díjmutató számláló szerkezetek]; telefonkagylók; telefonok; telefonok

mikrofonjai; telefonvezetékek; tele-jelenlét robotok; telekommunikációs készülékek ékszerek formájában;

teleszkópok; tengerészeti iránytűk; tengeri mélységmérők; teodolitok; térdpárnák, térdvédők munkásoknak;

termografikus kamerák; termosztátok járművekhez; testhevederek teheremeléshez; tesztelő készülékek nem

gyógyászati használatra; tisztítóberendezések hanglemezekhez; tojáslámpázók; tokok digitális személyi

asszisztensekhez [PDA-khoz]; tokok okostelefonhoz; tokok okostelefonokhoz; tolómérők, tolómércék (1);

tolómérők, tolómércék (2); tolómérők, tolómércék (3); tolósúlyos kézimérlegek; totalizátorok; töltőállomások

elektromos járművekhez; töltők elektromos cigarettákhoz; tranzisztorok [elektronikus]; triódák; túlélőtakarók;

túlfeszültség korlátozók; túlfeszültség levezetők, villámhárítók; tűk lemezjátszókhoz; tükrök [optikai]; tűk

tájolókhoz; tűzálló ruházat; tűzálló takarók; tűzcsapók; tüzérségi célzótávcsövek; tűzjelző készülékek; tűzlépcsők,

tűzlétrák; tűzoltófecskendők; tűzoltóhajók; tűzoltókészülék (1); tűzoltókészülék (2); tűzoltó sprinkler-rendszerek;

tűzoltó szivattyúk (1); tűzoltó szivattyúk (2); tűzoltótömlők; TV-készülékek; TV-súgógépek; ujjbőségmérők;

ultraibolya sugárzás elleni szűrők, fényképezéshez; USB pendrive-ok; ütközési próbababák;

üzemanyagszint-mérők; üzenetrögzítők; vágóberendezések mozifilmekhez; vakításgátló ellenzők; vakításgátló

szemüvegek; vakuk [fényképészet]; vákuumcsövek [rádió]; vákuummérők; válaszjeladók [transzponderek];

varázsvesszők [vízkutatóké]; variométerek; védőálarcok/maszkok; védőcipők balesetek, sugárzás és tűz ellen;

védőeszközök személyek balesetvédelmére; védőfóliák okostelefonokhoz; védőöltözetek pilóták részére;

védőruhák balesetek, sugárzás és tűz ellen; védősisakok sportoláshoz; védőszemüvegek sportoláshoz; vegyészeti

berendezések és eszközök; vékony kliens számítógépek; vetítőgépek; vetítővásznak; vezérlőpanelek
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[elektromosság]; vezetékcsatornák, kábelcsatornák [elektromosság]; vezetékek, elektromos; vezeték nélküli

telefonok; videojáték patronok, kazetták; videokamerák; videokazetták (1); videokazetták (2); videoképernyők;

videomagnók, képmagnók; videotelefonok; videovetítők, projektorok; világítástechnikai ballasztok

[áramkorlátozó elemek]; világító jeladók; világító jelek; világító vagy mechanikai jelzések; villamosított sínek

fényszórók felszerelésére; villanófények, villogók; virtuális valóság headsetek; viselhető aktivitásészlelők;

viselhető számítógépek; visszapillantó kamerák járművekhez; viszkozitásmérők; vizelet-fajsúlymérők; vízmérők,

hidrométerek; vízszintezők, vízmértékek (1); vízszintezők, vízmértékek (2); vízszintjelzők; voltmérők; vonalkód

leolvasók; vonalzók [mérőeszközök] (1); vonalzók [mérőeszközök] (2); wah-wah pedálok; zárkioldók

[fényképészet] (1); zárkioldók [fényképészet] (2); zavarszűrő készülékek [villamosság]; zenegépek [jukeboxok];

 zsebszámológépek.

 38    Digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; elektronikus

levelezés, e-mail; faxberendezések kölcsönzése; faxok továbbítása; felhasználói hozzáférés biztosítása

számítógépes világhálókhoz; globális számítógépes hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása [bérbeadása];

hangposta szolgáltatások; hírügynökségek; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; információszolgáltatás

távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás; kommunikáció száloptikás

hálózatok segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok fórumai [chat szobák];

mobiltelefonos kommunikáció; modemek kölcsönzése; műholdas átvitel; nagysebességű adatátvitel;

okostelefonok bérbeadása; podcastok átvitele; rádióadás; rádiós kommunikáció; személyhívó szolgáltatások

[rádión, telefonon vagy egyéb elektronikus kommunikációs eszközön keresztül]; táviratok továbbítása; távírón

keresztüli kommunikáció biztosítása (1); távírón keresztüli kommunikáció biztosítása (2); távkonferencia

szolgáltatások; távközlési berendezések kölcsönzése; távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; távközlési

útválasztás és csomópont szolgáltatások [beszélgetésterelés és összeköttetés]; telefon- és mobiltelefon

szolgáltatások (1); telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (2); telefonok kölcsönzése; telekommunikációs

csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz; televíziós műsorszórás, közvetítés; telex

szolgáltatások; üdvözlőkártyák továbbítása online; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével;

üzenetek küldése; üzenetküldő készülékek kölcsönzése; vezeték nélküli műsorterjesztés; videokonferencia

 szolgáltatások; video on demand közvetítések.

 41    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; fitneszórák vezetése; fizikai erőnléti felmérési szolgáltatások edzési célokra; fordítás és

tolmácsolás; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok készítése; golflétesítmények

üzemeltetése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki szolgáltatások

rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra;

idegenvezetős túrák levezetése; időmérés sporteseményeken; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások;

játékfelszerelések kölcsönzése; játékkaszinók [szerencsejátékok]; játékkölcsönzés; játéktermi szolgáltatások

nyújtása; jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás]; jelbeszéd fordítása; kalligráfiai [szépírási] szolgáltatások;

karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; know-how átadása (képzés);

konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könnyűbúvár felszerelések

kölcsönzése; könyvkiadás; könyvtári szolgáltatások; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése;
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lemezlovas [DJ] szolgáltatások; levelező tanfolyamok; mentorálás; mikrofilmezés; modellt ülés művészek

számára; mozgókönyvtári szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése; múzeumi szolgáltatások [bemutatók,

kiállítások]; művészeti alkotások bérbeadása; művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató

szolgáltatások; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem letölthető

televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek publikálása;

nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás;

oktatóvizsga drónok vezetésére képesítést szerezni kívánó felhasználók számára; online elektronikus kiadványok

biztosítása, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; óvodák; pályaválasztási tanácsadás; partik

tervezése [szórakoztatás]; rádió- és televíziókölcsönzés; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós

szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; sado oktatás [japán teázási szertartással kapcsolatos oktatás]; sajátos

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

show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével;

sportlétesítmények üzemeltetése (1); sportlétesítmények üzemeltetése (2); sportpályák bérbeadása;

sportversenyek rendezése; stadionok bérbeadása; stúdiószolgáltatások; szabadidős létesítmények üzemeltetése;

szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szakmai átképzés; számítógépes hálózatról online

biztosított játékszolgáltatások; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; személyi edző szolgáltatások

[fitneszedzés]; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szépségversenyek szervezése; szerencsejátékok;

szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szimulátorokkal nyújtott képzési szolgáltatások; színházi produkciók;

szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi díszletek kölcsönzése (2); szórakozási, szórakoztatási

információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; táboroztatás; televíziós

szórakoztatás; teniszpályák kölcsönzése; testnevelés; tolmács szolgáltatások; tornatanítás; tördelési

szolgáltatások, nem hirdetési célokra; tréningszimulátorok bérbeadása; vallásoktatás; varieté-előadások

bemutatása; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; vezetett mászótúrák lebonyolítása; vidámparkok;

videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése; videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok

vágása; videoszerkesztési szolgáltatások eseményekhez; világítástechnikusi szolgáltatások eseményekhez;

világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy televíziós stúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok

 szolgáltatásai; zeneszerzés.

 ( 111 )  238.362

 ( 151 )  2022.07.29.

 ( 210 )  M 21 02763

 ( 220 )  2021.07.13.

 ( 732 )  ATV Első Magyar Magántelevíziós Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Stubenvoll Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Abakuszok, golyós számolótáblák; ácsvonalzók, famérő lécek; adatfeldolgozó készülékek, berendezések;

akkumulátor dobozok; akkumulátor- és elemtöltők (1); akkumulátor- és elemtöltők (2); akkumulátorok

elektromos cigarettákhoz; akkumulátor üvegek; akusztikus kapcsolók; alhidádék; alkoholmérők, alkoholszondák;

anódok; anódtelepek; antennák; antikatódok; anyagok elektromos hálózatokhoz, fővezetékekhez [huzalok,

kábelek]; anyagvizsgáló készülékek és gépek; apertométerek, numerikus apertúra mérésére szolgáló eszközök

[optika]; áramátalakítók, transzformátorok; áramegyenirányítók; áramkör bekapcsolók; áramköri megszakítók

(1); áramköri megszakítók (2); áramlásmérők, fogyasztásmérők; árammérők, ampermérők; áramtároló rácsok

elemekhez; árbócok rádióantennákhoz; armatúrák, forgórészek [elektromosság]; asztrofotográfiai lencsék;

asztronómiai berendezések és készülékek; audio interfészek; audio keverők; audiovizuális tanítási eszközök;

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 15. szám, 2022.08.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1903



audiovizuális vevőkészülékek; automatikus időkapcsolók; automatikus kormányberendezések járművekhez;

autórádiók; azbeszternyők tűzoltóknak; azbesztkesztyűk balesetvédelmi célokra; azbesztruhák tűzvédelmi

célokra; azimutális műszerek, eszközök; azonosító fonalak, zsinórok elektromos vezetékekhez; azonosító héjak,

hüvelyek elektromos vezetékekhez; balesetek elleni védőkesztyűk; balesetvédelmi hálók; bankjegykiadó

automaták [ATM]; barométerek; bébiőrök; bélyegzőórák [időregisztráló eszközök]; bérmentesítés ellenőrzésére

szolgáló készülékek; berregők, hangjelzők, áramszaggatók; betatronok; betörésgátló riasztókészülékek;

biochipek; biometrikus azonosító kártyák; biometrikus útlevelek; biztonsági berendezések vasúti közlekedéshez;

biztonsági felügyelő robotok; biztonsági hálók; biztonsági övek, hevederek nem járműülésekhez és

sportfelszerelésekhez; biztonsági ponyvák; biztonsági tokenek [kódoló eszközök]; biztosíték huzalok;

biztosítékok; botkormányok számítógépekhez, nem videojátékokhoz; bőrvastagságmérő készülékek (1);

bőrvastagságmérő készülékek (2); búvárkesztyűk; búvármaszkok, búvárálarcok; búvár ólomüvegek; búvárpipák,

légzőcsövek; búvárruhák; bűvös lámpák [laterna magica]; CD-lejátszók; CD-ROM-ok; chipkártyák [integrált

áramkörös kártyák]; ciklotronok; cukortartalom-mérők; csatlakozások elektromos vezetékekhez; csatlakozások,

kábelsaruk [villamosság]; csatlakozott karkötők [mérőműszerek]; csatolók [adatfeldolgozó berendezés];

csavarmenet mérők; csecsemőmérlegek; csengők [figyelmeztető berendezések]; cseppentők mérésre, nem

gyógyászati vagy háztartási célokra; csuklótámaszok számítógépekhez; dekompressziós kamrák; demagnetizáló

készülékek mágnesszalagokhoz; denzitométerek, feketedésmérők; derékszögű vonalzók méréshez; derékszög

vonalzók méréshez; desztilláló berendezések tudományos célokra; detektorok; diafragmák [akusztika];

diafragmák [fényképészet]; diafragmák, membránok tudományos berendezésekhez; diagnosztikai berendezések,

nem gyógyászati célokra; diffrakciós készülékek [mikroszkópia]; digitális fényképkeretek; digitális jelek; digitális

könyvolvasók; digitális meteorológiai állomások; diktafonok; dinamométerek, erőmérők; díszítő mágnesek;

DNS-chipek; dózismérők, doziméterek; DVD-lejátszók; egérpadok; egér [számítógép-periféria]; elágazó dobozok

[elektromosság]; elágazódobozok [villamosság]; elágazó hüvelyek elektromos kábelekhez; elakadásjelző

háromszögek; elektrodinamikai készülékek jelzések, jelzőlámpák távirányítására; elektrodinamikai készülékek

vasúti váltók távvezérlésére; elektrolizáló készülékek; elektromágneses tekercsek (1); elektromágneses tekercsek

(2); elektromos ajtócsengők; elektromos akkumulátorok járművekhez; elektromos aljzatok; elektromos átalakítók;

elektromos csatlakozók, konnektor dugók; elektromos csatolások (1); elektromos csatolások (2); elektromos

elemek, akkumulátorok (1); elektromos elemek, akkumulátorok (2); elektromos elemek, akkumulátorok (3);

elektromos elemek, akkumulátorok (4); elektromos érintkezők; elektromos és elektronikus effekt egységek

hangszerekhez; elektromos induktorok; elektromos kábelek (1); elektromos kábelek (2); elektromos kábelkötegek

autókhoz; elektromos kerítések; elektromos kisülési csövek, nem világítási célra; elektromos kollektorok;

elektromos kommutációs készülékek; elektromos konverterek; elektromos riasztócsengők; elektromos távgyújtó

készülékek; elektromos tekercsek, elektromos veszteségjelzők, veszteségindikátorok; elektromos vezetők,

vezetékek; elektromos zárak; elektroncső; elektronikus árucímkék, termékcímkék; elektronikus

belépés-ellenőrzési rendszerek egymással összeköttetésben lévő biztonsági ajtókhoz; elektronikus interaktív

táblák; elektronikus jeladók; elektronikus kijelzőtáblák; elektronikus kotta, letölthető; elektronikus naplók;

elektronikus numerikus kijelzők; elektronikus nyakörvek állatok idomításához; elektronikus zsebfordítógépek;

elemek, telepek világításhoz; életmentő jelzőrakéták; nem robbanékony és nem pirotechnikai; életmentő

készülékek és felszerelések; életmentő tutajok; ellenállások, elektromos; elosztódobozok [elektromosság]; elosztó

pultok, konzolok [elektromosság]; elosztótáblák [elektromosság]; epidiaszkópok; equalizerek [audio készülékek];

ergométerek; érmével működő mechanizmusok televíziókészülékekhez; erősítő csövek; erősítők; eszközök

virtuális billentyűzetek kivetítéséhez; ételelemző készülékek; exponált filmek; exponált mozifilmek; exponált

röntgenfilmek; faxgépek; fedelek, borítók elektromos csatlakozókhoz; fejes vonalzók méréshez; fejfedők mint

védősisakok; fejhallgatók; fejtisztító szalagok [felvétel]; fejvédő eszközök; fejvédők sportoláshoz; fekete dobozok

[adatrögzítők]; felügyelő, ellenőrző berendezések, elektromos; félvezetők; fémdetektorok ipari vagy katonai

használatra; fényceruzák vizuális kijelzőkhöz, displayekhez; fényerő-szabályozók, elektromos; fényképészeti

állványok; fényképészeti diapozitívok; fényképészeti keresők, képkeresők; fényképészeti készülékek és eszközök

tárolására készült tokok; fényképészeti villanólámpák, vakuk; fényképezőgépek, kamerák; fényképnyomatok
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szatinálására szolgáló készülékek; fénykibocsátó diódák [LED]; fénykibocsátó elektronikus mutatóeszközök;

fénymásolók; fényvisszaverő biztonsági mellények; fényvisszaverő macskaszemek ruházathoz, közlekedési

balesetek megelőzésére; fermentáló készülékek [laboratóriumi berendezések]; festékpatronok, üres,

nyomtatókhoz és fénymásológépekhez (1); festékpatronok, üres, nyomtatókhoz és fénymásológépekhez (2);

feszültségnövelő transzformátorok; feszültségszabályozók járművekhez; filmfelvevő készülékek, berendezések;

filmvágó készülékek; fizikai kísérletekhez való készülékek és eszközök; fluoreszcens ernyők; fodrászati gyakorló

fejek [oktatási eszközök]; fogvédők; fonalszámlálók [nagyítóüvegek]; fordulatszámmérők;

fordulatszám-szabályozók lemezjátszókhoz; fotométerek (1); fotométerek (2); fotónyomatok szárítására szolgáló

készülékek; fotóvillamos elemek; földmérő berendezések és eszközök; földmérő eszközök; földmérő láncok;

frekvenciamérők; függőónok (1); függőónok (2); fülbetétek fejhallgatókhoz; füldugók búvároknak; fülhallgatók

távközléshez: fürdőszobai mérlegek; füstjelző berendezések; galenit kristályok [detektorok]; galvanométerek;

gazométerek [mérőműszerek]; gázvizsgáló eszközök; golyóálló kabátok, mellények; golyóálló ruházat; GPS

készülékek; gumiabroncsokban levő nyomás csökkenését automatikusan jelző készülékek; gyorsulásmérők;

gyűrű méretező; hajlékony lemezek, flopilemezek; hajózási jelzőberendezések; hajózási készülékek és műszerek;

hamis pénzérme detektorok; hangátvitelre szolgáló készülékek; hangfelvétel-hordozók; hanglemezek;

hanglokalizáló eszközök; hangreprodukáló készülékek; hangriasztók; hangrögzítő, hangfelvevő készülékek;

hangrögzítő szalagok; hangszedő karok lemezjátszókhoz; hangszórók, hangosbemondók, megafonok; hangszóró

kürtök; hangszórószekrények, hangszóródobozok; hangvezetők, hangcsatornák; hanyattegerek,

trackball-ok[számítógépes eszközök]; háromdimenziós szemüvegek; háromlábú állványok fényképezőgépekhez

(1); háromlábú állványok fényképezőgépekhez (2); határolók, limiterek [elektromosság]; háttérvásznak

[fényképészet]; hegesztőpajzsok; heliografikus [fénytávíró] készülékek; higanyos libellák; hitelkártya terminálok;

hologramok; homokórák; hordható videokijelző monitorok; hordozható médialejátszók; hő- és nedvességmérők;

hőmérők, nem gyógyászati használatra; hőmérsékletjelző címkék, nem gyógyászati használatra; hőmérsékletjelző

készülékek; hőmérséklet szabályozó készülékek; hullámmérők; humanoid robotok mesterséges intelligenciával;

huzalcsatlakozók [elektromosság]; időregisztráló készülékek; indítókábelek motorokhoz; indukciós tekercsek;

infravörös érzékelő berendezések; inkubátorok baktériumkultúrákhoz; integrált áramköri chipek; integrált

áramkörök (1); integrált áramkörök (2); integrált áramkörök (3); interaktív érintőképernyős terminálok;

interkommunikációs berendezések, készülék; inverterek, áramátalakítók [elektromosság]; ionizációs készülékek,

nem lég- vagy vízkezeléshez; ipari műveletek távirányítására szolgáló elektromos berendezések; iránytűk,

tájolók, kompaszok [mérőműszerek]; irányzó távcsövek lőfegyverekhez; írásvetítő berendezések; jegynyomtatók;

jelölőmércék [asztalosmunkához]; jelzőbóják (1); jelzőbóják (2); jelzőcsengők; jelzőcsörgők haszonállatok

tereléséhez; jelzőlámpák; jelzőpanelek, világító vagy mechanikus; jelzősípok; jukeboxok [háttértároló eszközök]

számítógépekhez; kalibráló gyűrűk; kaloriméterek; kamera filterek; kamerás bébiőrök; kapcsolódobozok

[elektromosság]; kapcsolók, elektromos; kapcsolótáblák; kapilláris csövek; katódok; katódos rozsdavédő

készülékek, berendezések; kazánvezérlő eszközök; kéknyomatos berendezések; kémcsövek; kemencék

laboratóriumi használatra; kémlelőnyílások [nagyítólencsék] ajtókra; kénmérők; képtávíró készülékek; keretek

diapozitívekhez; kézi adó-vevők [walkie-talkie készülékek]; kézi elektronikus szótárak; kézi számítógépek

[PDA]; kiegyensúlyozó készülékek, mérlegek (1); kiegyensúlyozó készülékek, mérlegek (2); kihangosító

készletek telefonokhoz; kilométerszámlálók járművekhez; klímaszabályozó digitális termosztátok; koaxiális

kábelek; kódolt azonosító karkötők, mágneses; kódolt kulcskártyák; kódolt mágneskártyák; kommutátorok;

kompakt lemezek; CD-k [audio-video]; komparátorok; kondenzátorok [elektronika]; kontaktlencsék;

kontaktlencse tárolók, tartók; korrekciós lencsék [optika]; kozmográfiai eszközök, műszerek; ködjelzők, nem

robbanásveszélyes; köpenyek/burkolatok elektromos kábelekhez; körlogarlécek; közlekedési jelzőlámpa

berendezések [jelzőeszközök]; közlekedési táblák, világító vagy mechanikus; központi feldolgozó egységek;

központosító készülékek diapozitívokhoz; közúti jelzőbóják; kromatográfiás berendezések laboratóriumi

használatra; kronográfok [időrögzítő készülékek]; kutyasípok; kvantumpont fénykibocsátó diódák [QLED];

laboratóriumi centrifugák; laboratóriumi robotok; laboratóriumi tálcák; laktométerek, tejfajsúlymérők (1);

laktométerek, tejfajsúlymérők (2); láncok cvikkerhez, csiptetős szemüveghez; laptopokhoz kialakított állványok;
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laptop számítógépek (1); laptop számítógépek (2); laptop tokok; légsűrűségmérők, aerométerek; légzőcsövek

búvároknak; légzőkészülékek, a mesterséges lélegeztetésre szolgáló készülékek kivételével; légzőkészülékek

légszűrésre; légzőkészülékek víz alatti úszáshoz; légzőmaszkok nem mesterséges lélegeztetéshez; lejtésmutatók,

dőlésindikátorok; lemezek akkumulátorokhoz; lemezjátszók; lemezjátszótűk cseréjére szolgáló készülékek;

lemezmeghajtók számítógépekhez; lencsevédők (1); lencsevédők (2); lépésmérők, lépésszámlálók; letölthető

csengőhangok mobiltelefonokhoz; letölthető elektronikus kiadványok, publikációk; letölthető elektronikus

pénztárcák [e-pénztárcák]; letölthető grafikák mobiltelefonokhoz; letölthető hangulatjelek mobiltelefonokhoz;

letölthető kriptográfiai kulcsok kriptovaluta fogadásához és elköltéséhez; letölthető számítógépes játékszoftverek;

letölthető zenefájlok (1); letölthető zenefájlok (2); levegő elemzésére szolgáló készülékek; levélmérlegek; lézerek

nem gyógyászati célokra; lézeres vészjelző fények; logarlécek; logok, hajósebesség mérő műszerek;

lombikállványok, retortaállványok; lombikok laboratóriumi kísérletekhez; lopásgátló berendezések, elektromos;

lovagló sisakok; lyukkártyás irodagépek; magasságmérők [altiméterek]; magasságmérő műszerek; mágneses

adathordozók; mágneses huzalok, mágneshuzalok; mágneses kódolók; mágneses rezonanciás képalkotó [MRI]

berendezések, nem gyógyászati célokra; mágneses személyazonosító kártyák; mágneslemezek;

mágnesszalag-egységek számítógépekhez; mágnesszalagok; magnetofonok; magnók [kazetták lejátszásához];

matematikai műszerek; mechanikus jelzések, jelzőtáblák: mechanizmusok érmével működő berendezésekhez,

készülékekhez; megafonok; megfigyelő műszerek; mélynyomók; mélységmérő készülékek és gépek;

mélységmérő ólmok; mélységmérő zsinegek; memóriakártyák videojáték-gépekhez; mentőcsónakok;

mentőkapszulák természeti katasztrófák esetére; mentőmellények (1); mentőmellények (2); mentőmellények (3);

mennyiségjelzők; mércék, mértékek, mérőműszerek; mérlegek testtömeg-analizátorral; mérőasztalok [felmérő,

tervező eszközök]; mérőeszközök, mértékek; mérőkanalak, adagolókanalak; mérőkészülékek, elektromos;

mérőkörzők; mérőműszerek (1); mérőműszerek (2); mérőüvegek; meteorológiai léggömbök; meteorológiai

műszerek; metronómok, ütemadók; mikrofonok; mikrométer csavarok optikai eszközökhöz; mikrométerek;

mikroprocesszorok; mikroszkópok; mikrotomok; mobiltelefonok; modemek; monitorok [számítógép hardver];

monitorok [számítógép programok]; mosótálcák [fényképészet]; munkamegfigyelő, -ellenőrző tükrök;

munkavédelmi arcvédő pajzsok; műholdak tudományos célokra; műholdas navigációs készülékek; műholdkereső

mérőműszerek; nagyfrekvenciás készülékek; nagyító készülékek [fényképészet]; nagyítók, lupék [optika];

nanorészecske-méret elemzők; napelemek, szolár akkumulátorok; napelemek villamosenergia-termeléshez;

napszemüvegek; navigációs berendezések járművekhez [fedélzeti számítógépek]; navigációs eszközök;

nedvességmérők, higrométerek; neon világítások; nyomásjelző dugók szelepekhez; nyomásjelzők; nyomásmérő

eszközök (1); nyomásmérő eszközök (2); nyomógombok csengőkhöz; nyomtatók számítógépekhez; objektívek

[lencsék] optikák; ohm-mérők; okosgyűrűk; okoskarórák; okostelefonok; okosszemüvegek; oktánsok; oktatási

készülékek; olvasók [adatfeldolgozó eszközök]; olvasztótégelyek (laboratóriumi -); operációs rendszer

programok számítógépekhez, rögzített; optikai adathordozók; optikai cikkek; optikai gyűjtőlencsék, kondenzorok;

optikai karakterolvasók; optikai készülékek és eszközök; optikai lámpák; optikai lemezek; optikai lencsék; optikai

szálak [üvegszálak] (1); optikai szálak [üvegszálak] (2); optikai üveg; orrcsipeszek műugrók és úszók részére;

orsók [fényképészet]; ostyák, lemezek integrált áramkörökhöz; oszcillográfok; oxigén áttöltésére szolgáló

készülékek; ózonizátorok, ózonizálók; összeadógépek; parkolásérzékelők járművekhez; parkolóórák;

pénzérmével működtetett szerkezetek; pénztárgépek; pénzszámláló és -válogató gépek; periszkópok;

petri-csészék; piezoelektromos érzékelők; pipetták; pirométerek; pitot-csövek; planiméterek, területmérők;

polariméterek, sarkításmérők; precíziós mérlegek; precíziós mérőműszerek; prizmák [optika]; próbabábuk

újraélesztés gyakorlásához [oktatási eszközök]; radarkészülékek; rádiókészülékek; radiológiai ernyők ipari

használatra; radiológiai készülékek ipari használatra; rádiós személyhívók; rádiótávíró készülékek; rádiótelefon

készülékek; rajzfilmek; rajzgépek; reduktorok [elektromosság]; refraktométerek; refraktorok, fénysugártörő

készülékek; relék, elektromos; reosztátok; részecskegyorsítók; retorták, lombikok; riasztók; riasztósípok; rosták

fotogravűrhöz; röntgencsövek, nem orvosi célokra; röntgenfelvételek, nem orvosi célokra; röntgenkészülékek

nem gyógyászati célokra; röntgensugarak elleni védőeszközök, nem gyógyászati használatra; röntgensugárzás

elleni védőkesztyűk ipari célokra; röntgensugárzás előállító készülékek és berendezések, nem orvosi célokra;
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savmérők, acidiméterek akkumulátorokhoz; savsűrűségmérők; sebesség-ellenőrző készülékek járművekhez;

sebességjelzők; sebességmérő műszerek [fényképészet]; sétálómagnók; sorszám kiadók; sótartalommérők,

sófokolók; sötétkamrák [fényképészet]; sötétkamra lámpák [fényképészet]; sötétüveg, lemez keretei

[fényképészet]; speciális laboratóriumi bútorok; speciális ruházat laboratóriumi használatra; spektrográfok;

spektroszkópok; sportsípok; stroboszkópok; sugárzásmérők, aktinométerek; súlymérő berendezések (1); súlymérő

berendezések (2); súlymérő készülékek és eszközök; súlyok; sűrűségmérők, denziméterek; szabályozó

berendezések, elektromos; szabászati mérőszalagok; szájvédők sportoláshoz; számítógép billentyűzetek;

számítógépek; számítógépes hardver; számítógépes játékszoftverek, rögzített; számítógépes képernyővédő

szoftverek, rögzített vagy letölthető; számítógépes programok [letölthető szoftverek]; számítógépes programok,

rögzített(1); számítógépes programok, rögzített (2); számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; számítógépes

szoftverplatformok, rögzített vagy letölthető formában; számítógéphez kialakított perifériák; számítógép hordozó

tokok, táskák; számítógép interfészek; számítógép-képernyőkhöz kialakított védőfóliák; számítógép memória

eszközök; számlálók, mérőműszerek; számlázógépek; számológépek; szárítóállványok [fényképészet];

szavazógépek; szegélyjelzők, szegélyjelölők; szelfibotok [kézi egykaros állványok]; szelfi lencsék; szélirány

jelzésére szolgáló szélzsákok; szélmérők, anemométerek; szemlencséket, okulárokat tartalmazó műszerek;

szemlencsék, okulárok; szemüvegek (1); szemüvegek (2); szemüvegkeretek; szemüveglencsék; szemüvegtokok;

szemüvegzsinórok; szenzoros kesztyűk; szerszám befogó- és vezető mérőműszerek; szervesfény kibocsátó diódák

[OLED]; szextánsok; szferométerek; szigetelt rézhuzalok; szíjak, pántok mobiltelefonokhoz; szikrafogók;

szimulátorok járművek kormányozásához és vezérléséhez; szimulátorok újraélesztési oktatáshoz;

színpadvilágítás-szabályozók; szintezőlécek [földmérő műszerek]; szintező műszerek (I); szintező műszerek (2);

szirénák; szkennerek [adatfeldolgozó eszközök]; szócsövek; szolenoid szelepek [elektromágneses kapcsolók];

szonárok, hanglokátorok; szondák tudományos használatra; szögmérők [mérőműszerek]; sztereoszkópikus

berendezések; sztereoszkópok; szűrők légzőmaszkokhoz; táblagépek; táblagép tokok; tachométerek; tanító

robotok; tárolók, tartók mikroszkóp tárgylemezekhez; tartók elektromos tekercsekhez; távadók, transzmitterek

[távközlés] (1); távadók, transzmitterek [távközlés] (2); távcsövek, látcsövek [kétcsövű]; távirányító készülékek;

távirányító készülékként működő elektronikus kulcstartók; távírógépek; távíró huzalok; távíró készülékek;

távmérő műszerek, teleméterek; távolságmérő, távmérő berendezések; távolságrögzítő készülékek,

kilométerszámlálók; taxaméterek [díjmutató számláló szerkezetek]; telefonkagylók; telefonok; telefonok

mikrofonjai; telefonvezetékek; tele-jelenlét robotok; telekommunikációs készülékek ékszerek formájában;

teleszkópok; tengerészeti iránytűk; tengeri mélységmérők; teodolitok; térdpárnák, térdvédők munkásoknak;

termografikus kamerák; termosztátok járművekhez; testhevederek teheremeléshez; tesztelő készülékek nem

gyógyászati használatra; tisztítóberendezések hanglemezekhez; tojáslámpázók; tokok digitális személyi

asszisztensekhez [PDA-khoz]; tokok okostelefonhoz; tokok okostelefonokhoz; tolómérők, tolómércék (1);

tolómérők, tolómércék (2); tolómérők, tolómércék (3); tolósúlyos kézimérlegek; totalizátorok; töltőállomások

elektromos járművekhez; töltők elektromos cigarettákhoz; tranzisztorok [elektronikus]; triódák; túlélőtakarók;

túlfeszültség korlátozók; túlfeszültség levezetők, villámhárítók; tűk lemezjátszókhoz; tükrök [optikai]; tűk

tájolókhoz; tűzálló ruházat; tűzálló takarók; tűzcsapók; tüzérségi célzótávcsövek; tűzjelző készülékek; tűzlépcsők,

tűzlétrák; tűzoltófecskendők; tűzoltóhajók; tűzoltókészülék (1); tűzoltókészülék (2); tűzoltó sprinkler-rendszerek;

tűzoltó szivattyúk (1); tűzoltó szivattyúk (2); tűzoltótömlők; TV-készülékek; TV-súgógépek; ujjbőségmérők;

ultraibolya sugárzás elleni szűrők, fényképezéshez; USB pendrive-ok; ütközési próbababák;

üzemanyagszint-mérők; üzenetrögzítők; vágóberendezések mozifilmekhez; vakításgátló ellenzők; vakításgátló

szemüvegek; vakuk [fényképészet]; vákuumcsövek [rádió]; vákuummérők; válaszjeladók [transzponderek];

varázsvesszők [vízkutatóké]; variométerek; védőálarcok/maszkok; védőcipők balesetek, sugárzás és tűz ellen;

védőeszközök személyek balesetvédelmére; védőfóliák okostelefonokhoz; védőöltözetek pilóták részére;

védőruhák balesetek, sugárzás és tűz ellen; védősisakok sportoláshoz; védőszemüvegek sportoláshoz; vegyészeti

berendezések és eszközök; vékony kliens számítógépek; vetítőgépek; vetítővásznak; vezérlőpanelek

[elektromosság]; vezetékcsatornák, kábelcsatornák [elektromosság]; vezetékek, elektromos; vezeték nélküli

telefonok; videojáték patronok, kazetták; videokamerák; videokazetták (1); videokazetták (2); videoképernyők;
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videomagnók, képmagnók; videotelefonok; videovetítők, projektorok; világítástechnikai ballasztok

[áramkorlátozó elemek]; világító jeladók; világító jelek; világító vagy mechanikai jelzések; villamosított sínek

fényszórók felszerelésére; villanófények, villogók; virtuális valóság headsetek; viselhető aktivitásészlelők;

viselhető számítógépek; visszapillantó kamerák járművekhez; viszkozitásmérők; vizelet-fajsúlymérők; vízmérők,

hidrométerek; vízszintezők, vízmértékek (1); vízszintezők, vízmértékek (2); vízszintjelzők; voltmérők; vonalkód

leolvasók; vonalzók [mérőeszközök] (1); vonalzók [mérőeszközök] (2); wah-wah pedálok; zárkioldók

[fényképészet] (1); zárkioldók [fényképészet] (2); zavarszűrő készülékek [villamosság]; zenegépek [jukeboxok];

 zsebszámológépek.

 38    Digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; elektronikus

levelezés, e-mail; faxberendezések kölcsönzése; faxok továbbítása; felhasználói hozzáférés biztosítása

számítógépes világhálókhoz; globális számítógépes hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása [bérbeadása];

hangposta szolgáltatások; hírügynökségek; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; információszolgáltatás

távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás; kommunikáció száloptikás

hálózatok segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok fórumai [chat szobák];

mobiltelefonos kommunikáció; modemek kölcsönzése; műholdas átvitel; nagysebességű adatátvitel;

okostelefonok bérbeadása; podcastok átvitele; rádióadás; rádiós kommunikáció; személyhívó szolgáltatások

[rádión, telefonon vagy egyéb elektronikus kommunikációs eszközön keresztül]; táviratok továbbítása; távírón

keresztüli kommunikáció biztosítása (1); távírón keresztüli kommunikáció biztosítása (2); távkonferencia

szolgáltatások; távközlési berendezések kölcsönzése; távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; távközlési

útválasztás és csomópont szolgáltatások [beszélgetésterelés és összeköttetés]; telefon- és mobiltelefon

szolgáltatások (1); telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (2); telefonok kölcsönzése; telekommunikációs

csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz; televíziós műsorszórás, közvetítés; telex

szolgáltatások; üdvözlőkártyák továbbítása online; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével;

üzenetek küldése; üzenetküldő készülékek kölcsönzése; vezeték nélküli műsorterjesztés; videokonferencia

 szolgáltatások; video on demand közvetítések.

 41    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; fitneszórák vezetése; fizikai erőnléti felmérési szolgáltatások edzési célokra; fordítás és

tolmácsolás; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok készítése; golflétesítmények

üzemeltetése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki szolgáltatások

rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra;

idegenvezetős túrák levezetése; időmérés sporteseményeken; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások;

játékfelszerelések kölcsönzése; játékkaszinók [szerencsejátékok]; játékkölcsönzés; játéktermi szolgáltatások

nyújtása; jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás]; jelbeszéd fordítása; kalligráfiai [szépírási] szolgáltatások;

karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; know-how átadása (képzés);

konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könnyűbúvár felszerelések

kölcsönzése; könyvkiadás; könyvtári szolgáltatások; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése;

lemezlovas [DJ] szolgáltatások; levelező tanfolyamok; mentorálás; mikrofilmezés; modellt ülés művészek

számára; mozgókönyvtári szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése; múzeumi szolgáltatások [bemutatók,
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kiállítások]; művészeti alkotások bérbeadása; művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató

szolgáltatások; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem letölthető

televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek publikálása;

nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás;

oktatóvizsga drónok vezetésére képesítést szerezni kívánó felhasználók számára; online elektronikus kiadványok

biztosítása, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; óvodák; pályaválasztási tanácsadás; partik

tervezése [szórakoztatás]; rádió- és televíziókölcsönzés; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós

szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; sado oktatás [japán teázási szertartással kapcsolatos oktatás]; sajátos

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

show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével;

sportlétesítmények üzemeltetése (1); sportlétesítmények üzemeltetése (2); sportpályák bérbeadása;

sportversenyek rendezése; stadionok bérbeadása; stúdiószolgáltatások; szabadidős létesítmények üzemeltetése;

szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szakmai átképzés; számítógépes hálózatról online

biztosított játékszolgáltatások; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; személyi edző szolgáltatások

[fitneszedzés]; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szépségversenyek szervezése; szerencsejátékok;

szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szimulátorokkal nyújtott képzési szolgáltatások; színházi produkciók;

szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi díszletek kölcsönzése (2); szórakozási, szórakoztatási

információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; táboroztatás; televíziós

szórakoztatás; teniszpályák kölcsönzése; testnevelés; tolmács szolgáltatások; tornatanítás; tördelési

szolgáltatások, nem hirdetési célokra; tréningszimulátorok bérbeadása; vallásoktatás; varieté-előadások

bemutatása; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; vezetett mászótúrák lebonyolítása; vidámparkok;

videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése; videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok

vágása; videoszerkesztési szolgáltatások eseményekhez; világítástechnikusi szolgáltatások eseményekhez;

világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy televíziós stúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok

 szolgáltatásai; zeneszerzés.

 ( 111 )  238.363

 ( 151 )  2022.07.29.

 ( 210 )  M 21 02761

 ( 220 )  2021.07.13.

 ( 732 )  ATV Első Magyar Magántelevíziós Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Stubenvoll Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  A GÉNIUSZ

 ( 511 ) 9    Abakuszok, golyós számolótáblák; ácsvonalzók, famérő lécek; adatfeldolgozó készülékek, berendezések;

akkumulátor dobozok; akkumulátor- és elemtöltők (1); akkumulátor- és elemtöltők (2); akkumulátorok

elektromos cigarettákhoz; akkumulátor üvegek; akusztikus kapcsolók; alhidádék; alkoholmérők, alkoholszondák;

anódok; anódtelepek; antennák; antikatódok; anyagok elektromos hálózatokhoz, fővezetékekhez [huzalok,

kábelek]; anyagvizsgáló készülékek és gépek; apertométerek, numerikus apertúra mérésére szolgáló eszközök

[optika]; áramátalakítók, transzformátorok; áramegyenirányítók; áramkör bekapcsolók; áramköri megszakítók

(1); áramköri megszakítók (2); áramlásmérők, fogyasztásmérők; árammérők, ampermérők; áramtároló rácsok

elemekhez; árbócok rádióantennákhoz; armatúrák, forgórészek [elektromosság]; asztrofotográfiai lencsék;

asztronómiai berendezések és készülékek; audio interfészek; audio keverők; audiovizuális tanítási eszközök;

audiovizuális vevőkészülékek; automatikus időkapcsolók; automatikus kormányberendezések járművekhez;

autórádiók; azbeszternyők tűzoltóknak; azbesztkesztyűk balesetvédelmi célokra; azbesztruhák tűzvédelmi

célokra; azimutális műszerek, eszközök; azonosító fonalak, zsinórok elektromos vezetékekhez; azonosító héjak,

hüvelyek elektromos vezetékekhez; balesetek elleni védőkesztyűk; balesetvédelmi hálók; bankjegykiadó

automaták [ATM]; barométerek; bébiőrök; bélyegzőórák [időregisztráló eszközök]; bérmentesítés ellenőrzésére

szolgáló készülékek; berregők, hangjelzők, áramszaggatók; betatronok; betörésgátló riasztókészülékek;
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biochipek; biometrikus azonosító kártyák; biometrikus útlevelek; biztonsági berendezések vasúti közlekedéshez;

biztonsági felügyelő robotok; biztonsági hálók; biztonsági övek, hevederek nem járműülésekhez és

sportfelszerelésekhez; biztonsági ponyvák; biztonsági tokenek [kódoló eszközök]; biztosíték huzalok;

biztosítékok; botkormányok számítógépekhez, nem videojátékokhoz; bőrvastagságmérő készülékek (1);

bőrvastagságmérő készülékek (2); búvárkesztyűk; búvármaszkok, búvárálarcok; búvár ólomüvegek; búvárpipák,

légzőcsövek; búvárruhák; bűvös lámpák [laterna magica]; CD-lejátszók; CD-ROM-ok; chipkártyák [integrált

áramkörös kártyák]; ciklotronok; cukortartalom-mérők; csatlakozások elektromos vezetékekhez; csatlakozások,

kábelsaruk [villamosság]; csatlakozott karkötők [mérőműszerek]; csatolók [adatfeldolgozó berendezés];

csavarmenet mérők; csecsemőmérlegek; csengők [figyelmeztető berendezések]; cseppentők mérésre, nem

gyógyászati vagy háztartási célokra; csuklótámaszok számítógépekhez; dekompressziós kamrák; demagnetizáló

készülékek mágnesszalagokhoz; denzitométerek, feketedésmérők; derékszögű vonalzók méréshez; derékszög

vonalzók méréshez; desztilláló berendezések tudományos célokra; detektorok; diafragmák [akusztika];

diafragmák [fényképészet]; diafragmák, membránok tudományos berendezésekhez; diagnosztikai berendezések,

nem gyógyászati célokra; diffrakciós készülékek [mikroszkópia]; digitális fényképkeretek; digitális jelek; digitális

könyvolvasók; digitális meteorológiai állomások; diktafonok; dinamométerek, erőmérők; díszítő mágnesek;

DNS-chipek; dózismérők, doziméterek; DVD-lejátszók; egérpadok; egér [számítógép-periféria]; elágazó dobozok

[elektromosság]; elágazódobozok [villamosság]; elágazó hüvelyek elektromos kábelekhez; elakadásjelző

háromszögek; elektrodinamikai készülékek jelzések, jelzőlámpák távirányítására; elektrodinamikai készülékek

vasúti váltók távvezérlésére; elektrolizáló készülékek; elektromágneses tekercsek (1); elektromágneses tekercsek

(2); elektromos ajtócsengők; elektromos akkumulátorok járművekhez; elektromos aljzatok; elektromos átalakítók;

elektromos csatlakozók, konnektor dugók; elektromos csatolások (1); elektromos csatolások (2); elektromos

elemek, akkumulátorok (1); elektromos elemek, akkumulátorok (2); elektromos elemek, akkumulátorok (3);

elektromos elemek, akkumulátorok (4); elektromos érintkezők; elektromos és elektronikus effekt egységek

hangszerekhez; elektromos induktorok; elektromos kábelek (1); elektromos kábelek (2); elektromos kábelkötegek

autókhoz; elektromos kerítések; elektromos kisülési csövek, nem világítási célra; elektromos kollektorok;

elektromos kommutációs készülékek; elektromos konverterek; elektromos riasztócsengők; elektromos távgyújtó

készülékek; elektromos tekercsek, elektromos veszteségjelzők, veszteségindikátorok; elektromos vezetők,

vezetékek; elektromos zárak; elektroncső; elektronikus árucímkék, termékcímkék; elektronikus

belépés-ellenőrzési rendszerek egymással összeköttetésben lévő biztonsági ajtókhoz; elektronikus interaktív

táblák; elektronikus jeladók; elektronikus kijelzőtáblák; elektronikus kotta, letölthető; elektronikus naplók;

elektronikus numerikus kijelzők; elektronikus nyakörvek állatok idomításához; elektronikus zsebfordítógépek;

elemek, telepek világításhoz; életmentő jelzőrakéták, nem robbanékony és nem pirotechnikai; életmentő

készülékek és felszerelések; életmentő tutajok; ellenállások, elektromos; elosztódobozok [elektromosság]; elosztó

pultok, konzolok [elektromosság]; elosztótáblák [elektromosság]; epidiaszkópok; equalizerek [audio készülékek];

ergométerek; érmével működő mechanizmusok televíziókészülékekhez; erősítő csövek; erősítők; eszközök

virtuális billentyűzetek kivetítéséhez; ételelemző készülékek; exponált filmek; exponált mozifilmek; exponált

röntgenfilmek; faxgépek; fedelek, borítók elektromos csatlakozókhoz; fejes vonalzók méréshez; fejfedők mint

védősisakok; fejhallgatók; fejtisztító szalagok [felvétel]; fejvédő eszközök; fejvédők sportoláshoz; fekete dobozok

[adatrögzítők]; felügyelő, ellenőrző berendezések, elektromos; félvezetők; fémdetektorok ipari vagy katonai

használatra; fényceruzák vizuális kijelzőkhöz, displayekhez; fényerő-szabályozók, elektromos; fényképészeti

állványok; fényképészeti diapozitívok; fényképészeti keresők, képkeresők; fényképészeti készülékek és eszközök

tárolására készült tokok; fényképészeti villanólámpák, vakuk; fényképezőgépek, kamerák; fényképnyomatok

szatinálására szolgáló készülékek; fénykibocsátó diódák [LED]; fénykibocsátó elektronikus mutatóeszközök;

fénymásolók; fényvisszaverő biztonsági mellények; fényvisszaverő macskaszemek ruházathoz, közlekedési

balesetek megelőzésére; fermentáló készülékek [laboratóriumi berendezések]; festékpatronok, üres,

nyomtatókhoz és fénymásológépekhez (1); festékpatronok, üres, nyomtatókhoz és fénymásológépekhez (2);

feszültségnövelő transzformátorok; feszültségszabályozók járművekhez; filmfelvevő készülékek, berendezések;

filmvágó készülékek; fizikai kísérletekhez való készülékek és eszközök; fluoreszcens ernyők; fodrászati gyakorló
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fejek [oktatási eszközök]; fogvédők; fonalszámlálók [nagyítóüvegek]; fordulatszámmérők;

fordulatszám-szabályozók lemezjátszókhoz; fotométerek (1); fotométerek (2); fotónyomatok szárítására szolgáló

készülékek; fotóvillamos elemek; földmérő berendezések és eszközök; földmérő eszközök; földmérő láncok;

frekvenciamérők; függőónok (1); függőónok (2); fülbetétek fejhallgatókhoz; füldugók búvároknak; fülhallgatók

távközléshez: fürdőszobai mérlegek; füstjelző berendezések; galenit kristályok [detektorok]; galvanométerek;

gazométerek [mérőműszerek]; gázvizsgáló eszközök; golyóálló kabátok, mellények; golyóálló ruházat; GPS

készülékek; gumiabroncsokban levő nyomás csökkenését automatikusan jelző készülékek; gyorsulásmérők;

gyűrű méretező; hajlékony lemezek, flopilemezek; hajózási jelzőberendezések; hajózási készülékek és műszerek;

hamis pénzérme detektorok; hangátvitelre szolgáló készülékek; hangfelvétel-hordozók; hanglemezek;

hanglokalizáló eszközök; hangreprodukáló készülékek; hangriasztók; hangrögzítő, hangfelvevő készülékek;

hangrögzítő szalagok; hangszedő karok lemezjátszókhoz; hangszórók, hangosbemondók, megafonok; hangszóró

kürtök; hangszórószekrények, hangszóródobozok; hangvezetők, hangcsatornák; hanyattegerek,

trackball-ok[számítógépes eszközök]; háromdimenziós szemüvegek; háromlábú állványok fényképezőgépekhez

(1); háromlábú állványok fényképezőgépekhez (2); határolók, limiterek [elektromosság]; háttérvásznak

[fényképészet]; hegesztőpajzsok; heliografikus [fénytávíró] készülékek; higanyos libellák; hitelkártya terminálok;

hologramok; homokórák; hordható videokijelző monitorok; hordozható médialejátszók; hő- és nedvességmérők;

hőmérők, nem gyógyászati használatra; hőmérsékletjelző címkék, nem gyógyászati használatra; hőmérsékletjelző

készülékek; hőmérséklet szabályozó készülékek; hullámmérők; humanoid robotok mesterséges intelligenciával;

huzalcsatlakozók [elektromosság]; időregisztráló készülékek; indítókábelek motorokhoz; indukciós tekercsek;

infravörös érzékelő berendezések; inkubátorok baktériumkultúrákhoz; integrált áramköri chipek; integrált

áramkörök (1); integrált áramkörök (2); integrált áramkörök (3); interaktív érintőképernyős terminálok;

interkommunikációs berendezések, készülék; inverterek, áramátalakítók [elektromosság]; ionizációs készülékek,

nem lég- vagy vízkezeléshez; ipari műveletek távirányítására szolgáló elektromos berendezések; iránytűk,

tájolók, kompaszok [mérőműszerek]; irányzó távcsövek lőfegyverekhez; írásvetítő berendezések; jegynyomtatók;

jelölőmércék [asztalosmunkához]; jelzőbóják (1); jelzőbóják (2); jelzőcsengők; jelzőcsörgők haszonállatok

tereléséhez; jelzőlámpák; jelzőpanelek, világító vagy mechanikus; jelzősípok; jukeboxok [háttértároló eszközök]

számítógépekhez; kalibráló gyűrűk; kaloriméterek; kamera filterek; kamerás bébiőrök; kapcsolódobozok

[elektromosság]; kapcsolók, elektromos; kapcsolótáblák; kapilláris csövek; katódok; katódos rozsdavédő

készülékek, berendezések; kazánvezérlő eszközök; kéknyomatos berendezések; kémcsövek; kemencék

laboratóriumi használatra; kémlelőnyílások [nagyítólencsék] ajtókra; kénmérők; képtávíró készülékek; keretek

diapozitívekhez; kézi adó-vevők [walkie-talkie készülékek]; kézi elektronikus szótárak; kézi számítógépek

[PDA]; kiegyensúlyozó készülékek, mérlegek (1); kiegyensúlyozó készülékek, mérlegek (2); kihangosító

készletek telefonokhoz; kilométerszámlálók járművekhez; klímaszabályozó digitális termosztátok; koaxiális

kábelek; kódolt azonosító karkötők, mágneses; kódolt kulcskártyák; kódolt mágneskártyák; kommutátorok;

kompakt lemezek; CD-k [audio-video]; komparátorok; kondenzátorok [elektronika]; kontaktlencsék;

kontaktlencse tárolók, tartók; korrekciós lencsék [optika]; kozmográfiai eszközök, műszerek; ködjelzők, nem

robbanásveszélyes; köpenyek/burkolatok elektromos kábelekhez; körlogarlécek; közlekedési jelzőlámpa

berendezések [jelzőeszközök]; közlekedési táblák, világító vagy mechanikus; központi feldolgozó egységek;

központosító készülékek diapozitívokhoz; közúti jelzőbóják; kromatográfiás berendezések laboratóriumi

használatra; kronográfok [időrögzítő készülékek]; kutyasípok; kvantumpont fénykibocsátó diódák [QLED];

laboratóriumi centrifugák; laboratóriumi robotok; laboratóriumi tálcák; laktométerek, tejfajsúlymérők (1);

laktométerek, tejfajsúlymérők (2); láncok cvikkerhez, csiptetős szemüveghez; laptopokhoz kialakított állványok;

laptop számítógépek (1); laptop számítógépek (2); laptop tokok; légsűrűségmérők, aerométerek; légzőcsövek

búvároknak; légzőkészülékek, a mesterséges lélegeztetésre szolgáló készülékek kivételével; légzőkészülékek

légszűrésre; légzőkészülékek víz alatti úszáshoz; légzőmaszkok nem mesterséges lélegeztetéshez; lejtésmutatók,

dőlésindikátorok; lemezek akkumulátorokhoz; lemezjátszók; lemezjátszótűk cseréjére szolgáló készülékek;

lemezmeghajtók számítógépekhez; lencsevédők (1); lencsevédők (2); lépésmérők, lépésszámlálók; letölthető

csengőhangok mobiltelefonokhoz; letölthető elektronikus kiadványok, publikációk; letölthető elektronikus
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pénztárcák [e-pénztárcák]; letölthető grafikák mobiltelefonokhoz; letölthető hangulatjelek mobiltelefonokhoz;

letölthető kriptográfiai kulcsok kriptovaluta fogadásához és elköltéséhez; letölthető számítógépes játékszoftverek;

letölthető zenefájlok (1); letölthető zenefájlok (2); levegő elemzésére szolgáló készülékek; levélmérlegek; lézerek

nem gyógyászati célokra; lézeres vészjelző fények; logarlécek; logok, hajósebesség mérő műszerek;

lombikállványok, retortaállványok; lombikok laboratóriumi kísérletekhez; lopásgátló berendezések, elektromos;

lovagló sisakok; lyukkártyás irodagépek; magasságmérők [altiméterek]; magasságmérő műszerek; mágneses

adathordozók; mágneses huzalok, mágneshuzalok; mágneses kódolók; mágneses rezonanciás képalkotó [MRI]

berendezések, nem gyógyászati célokra; mágneses személyazonosító kártyák; mágneslemezek;

mágnesszalag-egységek számítógépekhez; mágnesszalagok; magnetofonok; magnók [kazetták lejátszásához];

matematikai műszerek; mechanikus jelzések, jelzőtáblák: mechanizmusok érmével működő berendezésekhez,

készülékekhez; megafonok; megfigyelő műszerek; mélynyomók; mélységmérő készülékek és gépek;

mélységmérő ólmok; mélységmérő zsinegek; memóriakártyák videojáték-gépekhez; mentőcsónakok;

mentőkapszulák természeti katasztrófák esetére; mentőmellények (1); mentőmellények (2); mentőmellények (3);

mennyiségjelzők; mércék, mértékek, mérőműszerek; mérlegek testtömeg-analizátorral; mérőasztalok [felmérő,

tervező eszközök]; mérőeszközök, mértékek; mérőkanalak, adagolókanalak; mérőkészülékek, elektromos;

mérőkörzők; mérőműszerek (1); mérőműszerek (2); mérőüvegek; meteorológiai léggömbök; meteorológiai

műszerek; metronómok, ütemadók; mikrofonok; mikrométer csavarok optikai eszközökhöz mikrométerek;

mikroprocesszorok; mikroszkópok; mikrotomok; mobiltelefonok; modemek; monitorok [számítógép hardver];

monitorok [számítógép programok]; mosótálcák [fényképészet]; munkamegfigyelő, -ellenőrző tükrök;

munkavédelmi arcvédő pajzsok; műholdak tudományos célokra; műholdas navigációs készülékek; műholdkereső

mérőműszerek; nagyfrekvenciás készülékek; nagyító készülékek [fényképészet]; nagyítók, lupék [optika];

nanorészecske-méret elemzők; napelemek, szolár akkumulátorok; napelemek villamosenergia-termeléshez;

napszemüvegek; navigációs berendezések járművekhez [fedélzeti számítógépek]; navigációs eszközök;

nedvességmérők, higrométerek; neon világítások; nyomásjelző dugók szelepekhez; nyomásjelzők; nyomásmérő

eszközök (1); nyomásmérő eszközök (2); nyomógombok csengőkhöz; nyomtatók számítógépekhez; objektívek

[lencsék] optikák; ohm-mérők; okosgyűrűk; okoskarórák; okostelefonok; okosszemüvegek; oktánsok; oktatási

készülékek; olvasók [adatfeldolgozó eszközök]; olvasztótégelyek (laboratóriumi -); operációs rendszer

programok számítógépekhez, rögzített; optikai adathordozók; optikai cikkek; optikai gyűjtőlencsék, kondenzorok;

optikai karakterolvasók; optikai készülékek és eszközök; optikai lámpák; optikai lemezek; optikai lencsék; optikai

szálak [üvegszálak] (1); optikai szálak [üvegszálak] (2); optikai üveg; orrcsipeszek műugrók és úszók részére;

orsók [fényképészet]; ostyák, lemezek integrált áramkörökhöz; oszcillográfok; oxigén áttöltésére szolgáló

készülékek; ózonizátorok, ózonizálók; összeadógépek; parkolásérzékelők járművekhez; parkolóórák;

pénzérmével működtetett szerkezetek; pénztárgépek; pénzszámláló és -válogató gépek; periszkópok;

petri-csészék; piezoelektromos érzékelők; pipetták; pirométerek; pitot-csövek; planiméterek, területmérők;

polariméterek, sarkításmérők; precíziós mérlegek; precíziós mérőműszerek; prizmák [optika]; próbabábuk

újraélesztés gyakorlásához [oktatási eszközök]; radarkészülékek; rádiókészülékek; radiológiai ernyők ipari

használatra; radiológiai készülékek ipari használatra; rádiós személyhívók; rádiótávíró készülékek; rádiótelefon

készülékek; rajzfilmek; rajzgépek; reduktorok [elektromosság]; refraktométerek; refraktorok, fénysugártörő

készülékek; relék, elektromos; reosztátok; részecskegyorsítók; retorták, lombikok; riasztók; riasztósípok; rosták

fotogravűrhöz; röntgencsövek, nem orvosi célokra; röntgenfelvételek, nem orvosi célokra; röntgenkészülékek

nem gyógyászati célokra; röntgensugarak elleni védőeszközök, nem gyógyászati használatra; röntgensugárzás

elleni védőkesztyűk ipari célokra; röntgensugárzás előállító készülékek és berendezések, nem orvosi célokra;

savmérők, acidiméterek akkumulátorokhoz; savsűrűségmérők; sebesség-ellenőrző készülékek járművekhez;

sebességjelzők; sebességmérő műszerek [fényképészet]; sétálómagnók; sorszám kiadók; sótartalommérők,

sófokolók; sötétkamrák [fényképészet]; sötétkamra lámpák [fényképészet]; sötétüveg, lemez keretei

[fényképészet]; speciális laboratóriumi bútorok; speciális ruházat laboratóriumi használatra; spektrográfok;

spektroszkópok; sportsípok; stroboszkópok; sugárzásmérők, aktinométerek; súlymérő berendezések (1); súlymérő

berendezések (2); súlymérő készülékek és eszközök; súlyok; sűrűségmérők, denziméterek; szabályozó
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berendezések, elektromos; szabászati mérőszalagok; szájvédők sportoláshoz; számítógép billentyűzetek;

számítógépek; számítógépes hardver; számítógépes játékszoftverek, rögzített; számítógépes képernyővédő

szoftverek, rögzített vagy letölthető; számítógépes programok [letölthető szoftverek]; számítógépes programok,

rögzített (1); számítógépes programok, rögzített (2); számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; számítógépes

szoftverplatformok, rögzített vagy letölthető formában; számítógéphez kialakított perifériák; számítógép hordozó

tokok, táskák; számítógép interfészek; számítógép-képernyőkhöz kialakított védőfóliák; számítógép memória

eszközök; számlálók, mérőműszerek; számlázógépek; számológépek; szárítóállványok [fényképészet];

szavazógépek; szegélyjelzők, szegélyjelölők; szelfibotok [kézi egykaros állványok]; szelfi lencsék; szélirány

jelzésére szolgáló szélzsákok; szélmérők, anemométerek; szemlencséket, okulárokat tartalmazó műszerek;

szemlencsék, okulárok; szemüvegek (1); szemüvegek (2); szemüvegkeretek; szemüveglencsék; szemüvegtokok;

szemüvegzsinórok; szenzoros kesztyűk; szerszám befogó- és vezető mérőműszerek; szervesfény kibocsátó diódák

[OLED]; szextánsok; szferométerek; szigetelt rézhuzalok; szíjak, pántok mobiltelefonokhoz; szikrafogók;

szimulátorok járművek kormányozásához és vezérléséhez; szimulátorok újraélesztési oktatáshoz;

színpadvilágítás-szabályozók; szintezőlécek [földmérő műszerek]; szintező műszerek (1); szintező műszerek (2);

szirénák; szkennerek [adatfeldolgozó eszközök]; szócsövek; szolenoid szelepek [elektromágneses kapcsolók];

szonárok, hanglokátorok; szondák tudományos használatra; szögmérők [mérőműszerek]; sztereoszkópikus

berendezések; sztereoszkópok; szűrők légzőmaszkokhoz; táblagépek; táblagép tokok; tachométerek; tanító

robotok; tárolók, tartók mikroszkóp tárgylemezekhez; tartók elektromos tekercsekhez; távadók, transzmitterek

[távközlés] (1); távadók, transzmitterek [távközlés] (2); távcsövek, látcsövek [kétcsövű]; távirányító készülékek;

távirányító készülékként működő elektronikus kulcstartók; távírógépek; távíró huzalok; távíró készülékek;

távmérő műszerek, teleméterek; távolságmérő, távmérő berendezések; távolságrögzítő készülékek,

kilométerszámlálók; taxaméterek [díjmutató számláló szerkezetek]; telefonkagylók; telefonok; telefonok

mikrofonjai; telefonvezetékek; tele-jelenlét robotok; telekommunikációs készülékek ékszerek formájában;

teleszkópok; tengerészeti iránytűk; tengeri mélységmérők; teodolitok; térdpárnák, térdvédők munkásoknak;

termografikus kamerák; termosztátok járművekhez; testhevederek teheremeléshez; tesztelő készülékek nem

gyógyászati használatra; tisztítóberendezések hanglemezekhez; tojáslámpázók; tokok digitális személyi

asszisztensekhez [PDA-khoz]; tokok okostelefonhoz; tokok okostelefonokhoz; tolómérők, tolómércék (1);

tolómérők, tolómércék (2); tolómérők, tolómércék (3); tolósúlyos kézimérlegek; totalizátorok; töltőállomások

elektromos járművekhez; töltők elektromos cigarettákhoz; tranzisztorok [elektronikus]; triódák; túlélőtakarók;

túlfeszültség korlátozók; túlfeszültség levezetők, villámhárítók; tűk lemezjátszókhoz; tükrök [optikai]; tűk

tájolókhoz; tűzálló ruházat; tűzálló takarók; tűzcsapók; tüzérségi célzótávcsövek; tűzjelző készülékek; tűzlépcsők,

tűzlétrák; tűzoltófecskendők; tűzoltóhajók; tűzoltókészülék (1); tűzoltókészülék (2); tűzoltó sprinkler-rendszerek;

tűzoltó szivattyúk (1); tűzoltó szivattyúk (2); tűzoltótömlők; TV-készülékek; TV-súgógépek; ujjbőségmérők;

ultraibolya sugárzás elleni szűrők, fényképezéshez; USB pendrive-ok; ütközési próbababák;

üzemanyagszint-mérők; üzenetrögzítők; vágóberendezések mozifilmekhez; vakításgátló ellenzők; vakításgátló

szemüvegek; vakuk [fényképészet]; vákuumcsövek [rádió]; vákuummérők; válaszjeladók [transzponderek];

varázsvesszők [vízkutatóké]; variométerek; védőálarcok/maszkok; védőcipők balesetek, sugárzás és tűz ellen;

védőeszközök személyek balesetvédelmére; védőfóliák okostelefonokhoz; védőöltözetek pilóták részére;

védőruhák balesetek, sugárzás és tűz ellen; védősisakok sportoláshoz; védőszemüvegek sportoláshoz; vegyészeti

berendezések és eszközök; vékony kliens számítógépek; vetítőgépek; vetítővásznak; vezérlőpanelek

[elektromosság]; vezetékcsatornák, kábelcsatornák [elektromosság]; vezetékek, elektromos; vezeték nélküli

telefonok; videojáték patronok, kazetták; videokamerák; videokazetták (1); videokazetták (2); videoképernyők;

videomagnók, képmagnók; videotelefonok; videovetítők, projektorok; világítástechnikai ballasztok

[áramkorlátozó elemek]; világító jeladók; világító jelek; világító vagy mechanikai jelzések; villamosított sínek

fényszórók felszerelésére; villanófények, villogók; virtuális valóság headsetek; viselhető aktivitásészlelők;

viselhető számítógépek; visszapillantó kamerák járművekhez; viszkozitásmérők; vizelet-fajsúlymérők; vízmérők,

hidrométerek; vízszintezők, vízmértékek (1); vízszintezők, vízmértékek (2); vízszintjelzők; voltmérők; vonalkód

leolvasók; vonalzók [mérőeszközök] (1); vonalzók [mérőeszközök] (2); wah-wah pedálok; zárkioldók
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[fényképészet] (1); zárkioldók [fényképészet] (2); zavarszűrő készülékek [villamosság]; zenegépek [jukeboxok];

 zsebszámológépek.

 38    Digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; elektronikus

levelezés, e-mail; faxberendezések kölcsönzése; faxok továbbítása; felhasználói hozzáférés biztosítása

számítógépes világhálókhoz; globális számítógépes hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása [bérbeadása];

hangposta szolgáltatások; hírügynökségek; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; információszolgáltatás

távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás; kommunikáció száloptikás

hálózatok segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok fórumai [chat szobák];

mobiltelefonos kommunikáció; modemek kölcsönzése; műholdas átvitel; nagysebességű adatátvitel;

okostelefonok bérbeadása; podcastok átvitele; rádióadás; rádiós kommunikáció; személyhívó szolgáltatások

[rádión, telefonon vagy egyéb elektronikus kommunikációs eszközön keresztül]; táviratok továbbítása; távírón

keresztüli kommunikáció biztosítása (1); távírón keresztüli kommunikáció biztosítása (2); távkonferencia

szolgáltatások; távközlési berendezések kölcsönzése; távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; távközlési

útválasztás és csomópont szolgáltatások [beszélgetésterelés és összeköttetés]; telefon- és mobiltelefon

szolgáltatások (1); telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (2); telefonok kölcsönzése; telekommunikációs

csatlakozások biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz; televíziós műsorszórás, közvetítés; telex

szolgáltatások; üdvözlőkártyák továbbítása online; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével;

üzenetek küldése; üzenetküldő készülékek kölcsönzése; vezeték nélküli műsorterjesztés; videokonferencia

 szolgáltatások; video on- demand közvetítések.

 41    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; fitneszórák vezetése; fizikai erőnléti felmérési szolgáltatások edzési célokra; fordítás és

tolmácsolás; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok készítése; golflétesítmények

üzemeltetése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki szolgáltatások

rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra;

idegenvezetős túrák levezetése; időmérés sporteseményeken; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások;

játékfelszerelések kölcsönzése; játékkaszinók [szerencsejátékok]; játékkölcsönzés; játéktermi szolgáltatások

nyújtása; jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás]; jelbeszéd fordítása; kalligrafiai [szépírási] szolgáltatások;

karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; know-how átadása (képzés);

konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könnyűbúvár felszerelések

kölcsönzése; könyvkiadás; könyvtári szolgáltatások; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése;

lemezlovas [DJ] szolgáltatások; levelező tanfolyamok; mentorálás; mikrofilmezés; modellt ülés művészek

számára; mozgókönyvtári szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése; múzeumi szolgáltatások [bemutatók,

kiállítások]; művészeti alkotások bérbeadása; művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató

szolgáltatások; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem letölthető

televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek publikálása;

nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás;

oktatóvizsga drónok vezetésére képesítést szerezni kívánó felhasználók számára; online elektronikus kiadványok

biztosítása, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; óvodák; pályaválasztási tanácsadás; partik
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tervezése [szórakoztatás]; rádió- és televíziókölcsönzés; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós

szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; sado oktatás [japán teázási szertartással kapcsolatos oktatás]; sajátos

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

show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével;

sportlétesítmények üzemeltetése (1); sportlétesítmények üzemeltetése (2); sportpályák bérbeadása;

sportversenyek rendezése; stadionok bérbeadása; stúdiószolgáltatások; szabadidős létesítmények üzemeltetése;

szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szakmai átképzés; számítógépes hálózatról online

biztosított játékszolgáltatások; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; személyi edző szolgáltatások

[fitneszedzés]; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szépségversenyek szervezése; szerencsejátékok;

szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szimulátorokkal nyújtott képzési szolgáltatások; színházi produkciók;

szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi díszletek kölcsönzése (2); szórakozási, szórakoztatási

információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; táboroztatás; televíziós

szórakoztatás; teniszpályák kölcsönzése; testnevelés; tolmács szolgáltatások; tornatanítás; tördelési

szolgáltatások, nem hirdetési célokra; tréningszimulátorok bérbeadása; vallásoktatás; varieté-előadások

bemutatása; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; vezetett mászótúrák lebonyolítása; vidámparkok;

videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése; videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok

vágása; videoszerkesztési szolgáltatások eseményekhez; világítástechnikusi szolgáltatások eseményekhez;

világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy televíziós stúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok

 szolgáltatásai; zeneszerzés.

 ( 111 )  238.364

 ( 151 )  2022.07.29.

 ( 210 )  M 21 03813

 ( 220 )  2021.11.11.

 ( 732 )  Központi Statisztikai Hivatal, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kuzsner Zoltán, 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.

 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.

 18    Bőr és bőrutánzatok; állatbőrök és irhák; bőröndök és szállító táskák; esernyők és napernyők; sétapálcák;

 ostorok, hámok és lószerszámok; nyakörvek, pórázok és ruházat állatok számára.

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

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

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

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

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 15. szám, 2022.08.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1915



 ( 111 )  238.365

 ( 151 )  2022.07.29.

 ( 210 )  M 21 04185

 ( 220 )  2021.12.10.

 ( 732 )  Országos Betétbiztosítási Alap, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nagy Gábor Péter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Pénzügyi, monetáris és banki szolgáltatások; biztosítási szolgáltatások; ingatlanügyletek.

 ( 111 )  238.366

 ( 151 )  2022.07.29.

 ( 210 )  M 21 04181

 ( 220 )  2021.12.10.

 ( 732 )  TotalCar.hu Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

  ( 546 )

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

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

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

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  238.367

 ( 151 )  2022.07.29.

 ( 210 )  M 21 04179

 ( 220 )  2021.12.10.

 ( 732 )  Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Kiss Attila Tamás, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel

kapcsolatos információszerzési szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése;

import-export ügynökségek; 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; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati

szolgáltatások; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; piaci információszerzési szolgáltatások

biztosítása; piaci tanulmányok; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; segítségnyújtás kereskedelmi vagy

iparvállalatok irányításában és működtetésében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; 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; vállalati kommunikációs szolgáltatások; üzleti konzultációs szolgáltatások.

 41    Bálok szervezése; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; hangversenyek, koncertek

szervezése és lebonyolítása; idegenvezetős túrák levezetése; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás];

konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási

célú kiállítások szervezése; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás;
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pályaválasztási tanácsadás; partik tervezése [szórakoztatás]; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos

tájékoztatás; szakmai átképzés; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; szimpóziumok szervezése és

 lebonyolítása; szórakoztatási szolgáltatások; táboroztatás; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].

 ( 111 )  238.368

 ( 151 )  2022.07.29.

 ( 210 )  M 21 04191

 ( 220 )  2021.12.13.

 ( 732 )  Gyógynövénykutató Intézet Kft., Budakalász (HU)

 ( 541 )  RIMPH

 ( 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).

 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.

 ( 111 )  238.369

 ( 151 )  2022.07.29.

 ( 210 )  M 21 04180

 ( 220 )  2021.12.10.

 ( 732 )  Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Kiss Attila Tamás, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel

kapcsolatos információszerzési szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése;

import-export ügynökségek; 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; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati

szolgáltatások; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; piaci információszerzési szolgáltatások

biztosítása; piaci tanulmányok; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; segítségnyújtás kereskedelmi vagy

iparvállalatok irányításában és működtetésében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; 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; vállalati kommunikációs szolgáltatások; üzleti konzultációs szolgáltatások.

 41    Bálok szervezése; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; hangversenyek, koncertek

szervezése és lebonyolítása; idegenvezetős túrák levezetése; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás];

konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási

célú kiállítások szervezése; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás;
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pályaválasztási tanácsadás; partik tervezése [szórakoztatás]; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos

tájékoztatás; szakmai átképzés; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; szimpóziumok szervezése és

 lebonyolítása; szórakoztatási szolgáltatások; táboroztatás; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].

 ( 111 )  238.370

 ( 151 )  2022.07.29.

 ( 210 )  M 21 04192

 ( 220 )  2021.12.13.

 ( 732 )  Gyógynövénykutató Intézet Kft., Budakalász (HU)

 ( 541 )  ProstaDrops

 ( 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 )  238.371

 ( 151 )  2022.07.29.

 ( 210 )  M 21 04189

 ( 220 )  2021.12.13.

 ( 732 )  Körös-Maros Biofarm Kft., Gyula (HU)

 ( 740 )  GOLD Communications Kft., Budapest

 ( 541 )  KSZÉNIA

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

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

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

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

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

 ( 111 )  238.372

 ( 151 )  2022.07.29.

 ( 210 )  M 21 04183

 ( 220 )  2021.12.10.

 ( 732 )  Alizarin Kft., Eger (HU)

 ( 541 )  BORTOX

 ( 511 )  3    Testápolási és szépségápolási készítmények.

 ( 111 )  238.373

 ( 151 )  2022.07.29.

 ( 210 )  M 21 04175

 ( 220 )  2021.12.09.

 ( 732 )  Beregszászi Mihály Csaba, Budapest (HU)

 ( 541 )  Maci kedvence

 ( 511 )   31    Friss málna.

 ( 111 )  238.374

 ( 151 )  2022.07.29.

 ( 210 )  M 21 04177

 ( 220 )  2021.12.10.
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 ( 732 )  Bartus Szabolcs, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Keserű Barna Arnold, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  28    Vadász és halász felszerelések; csalidobók; elektronikus kapásjelzők horgászathoz; élő horgászcsalik

tárolására kialakított táskák; etetőanyagok horgászathoz; felfújható horgász úszószékek; halászati csalik

[szintetikus]; halhorgok; horgász horgok; horgászathoz használt kapásriasztók; horgászcsalik; horgászfelszerelés;

horgászfelszerelés tárolására alkalmas dobozok; horgászhálók [sporthorgász]; horgászorsók; horgásztáskák;

horgászvillantók; illatos csalik, csalétkek vadászathoz vagy horgászathoz; kapásérzékelők; mesterséges csalik

horgászathoz, halászathoz; mesterséges etetőanyag [horgászat]; műlegyek horgászathoz; távdobók műlegyes

 horgászathoz; úszók horgászathoz/halászathoz; volfrámsúlyok halászathoz.

  31    Csali [élő]; csali, nem mesterséges; ehető csalik; horgászcsali [élő, természetes].

 ( 111 )  238.377

 ( 151 )  2022.08.04.

 ( 210 )  M 21 04203

 ( 220 )  2021.12.14.

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

 ( 740 )  dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

 ( 541 )  Kövesd a belső baglyod!

 ( 511 )  32    Alkoholmentes almabor; alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes

gyümölcskivonatok; alkoholmentes italok; alkoholmentes koktélok; alkoholmentes teaízű italok; aloe vera italok,

alkoholmentes; ásványvíz [italok]; asztali vizek; energiaitalok; gyömbéres üdítőital; gyümölcsitalok;

gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; izotóniás italok; kávé ízesítésű üdítőitalok; készítmények

italokhoz; limonádék; lítiumos vizek; méz alapú alkoholmentes italok; szénsavas víz; szódavizek; szörpök

italokhoz; szörpök limonádékhoz; termékek szénsavas vizek előállításához; üdítőitalok; vizek [italok];

 zöldséglevek [italok].

 ( 111 )  238.378

 ( 151 )  2022.08.04.

 ( 210 )  M 22 00005

 ( 220 )  2022.01.03.

 ( 732 )  Koós Kornél, Budapest (HU)

 ( 541 )  KOÓSAIR-TECHNIC

 ( 511 )  37    Légkondicionáló rendszerek kivitelezése, karbantartása, tisztítása; légtechnikai rendszerek kivitelezése,

 karbantartása, tisztítása; hőszivattyú rendszerek kivitelezése, karbantartása, tisztítása.

 ( 111 )  238.379

 ( 151 )  2022.08.04.

 ( 210 )  M 21 03488

 ( 220 )  2021.10.06.

 ( 732 )  Horváth Benedek, Kecskemét (HU)

 ( 740 )  dr. Markó József, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 7    Boronák; centrifugális darálók; centrifugális szivattyúk; csapágyak; csapágyházak; aprítógépek; ekék; emelő

berendezések; emelő szerkezetek; földmunkagépek; fúvógépek gabona kompressziójához, kifúvásához és

szállításához; fűnyírók; gabonarostáló gépek, gabonarosták; gyomlálógépek; hóekék; kaszáló- és aratógépek;
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kések; kévekötő gépek; keverőgépek; konvejorok, szállítószalagok; kultivátorok; malomipari gépek;

mezőgazdasági eszközök, nem kézzel működtetett; mezőgazdasági felvonók, elevátorok; mezőgazdasági gépek;

motoros kultivátorok; őrlőgépek; permetezőgépek; rakodórámpák; szecskavágók; szénaforgató gépek; sziták,

rosták, szűrők (gépek vagy géprészek); szőlőprések; takarmányprések; talajművelő gépek mezőgazdasági

 használatra; tejipari gépek; vetőgépek; zúzógépek, aprítógépek.

 35    Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; célzott marketing;

értékesítési promóciós szolgáltatások; gazdasági versennyel kapcsolatos információszerzési szolgáltatások;

import-export ügynökségek; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak; kereskedelmi tranzakciók

tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások;

 kereskedelmi vásárok rendezése; piackutatás; reklámanyagok terjesztése; reklámfilmek.

 ( 111 )  238.381

 ( 151 )  2022.08.04.

 ( 210 )  M 21 04285

 ( 220 )  2021.12.20.

 ( 732 )  Duomaxnet Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Kőszárhegy (HU)

 ( 740 )  Dr. Keserű Barna Arnold, Győr

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatok frissítése és karbantartása számítógépes

adatbázisokban; árubemutatás; gazdasági előrejelzések; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület

kölcsönzése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási

adatok biztosítása; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás);

közvélemény-kutatás; marketing szolgáltatások; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása;

online hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; piaci tanulmányok; piackutatás; üzleti információk; üzleti

információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti vizsgálatok, kutatások; járművekkel kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; járműregisztráció és tulajdonjog-átruházás; információk gyűjtése és számítógépes

adatbázisokba rendszerezése; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; online piactér biztosítása áruk és

 szolgáltatások eladói és vásárlói részére; járművekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások.

 ( 111 )  238.382

 ( 151 )  2022.08.04.

 ( 210 )  M 21 04284

 ( 220 )  2021.12.20.

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

 ( 740 )  dr. Karácsonyi Zoltán, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Tisztítókészítményekkel átitatott babatörlőkendők; hintőporok.

5    Hintőpor (gyógyhatású -) babáknak; papírból vagy cellulózból készült eldobható pelenkák csecsemők

 számára; bébiételek.

 8    Baba evőeszközök; gyermek evőeszközök.

  10    Készülékek, eszközök és árucikkek csecsemők gondozásához; etetési segédeszközök és cumik.

  24    Háztartási textíliák, beleértve az arctörölközőket; babatörlőkendők.

  28    Játékok.
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 ( 111 )  238.383

 ( 151 )  2022.08.04.

 ( 210 )  M 22 00821

 ( 220 )  2022.03.28.

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

 ( 740 )  dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikumok és kozmetikai készítmények.

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

 gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.

 ( 111 )  238.384

 ( 151 )  2022.08.04.

 ( 210 )  M 22 00192

 ( 220 )  2022.01.20.

 ( 732 )  Ughy Attila Sándor, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kanyok Zsófia ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Pénzügyi, monetáris és banki szolgáltatások; biztosítási szolgáltatások; ingatlanügyletek.

  38    Távközlési szolgáltatások.

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

 ( 111 )  238.385

 ( 151 )  2022.08.04.

 ( 210 )  M 21 04017

 ( 220 )  2021.11.25.

 ( 732 )  Duna Televízió Dolgozóinak Szakszervezete, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  45    Munkahelyi érdekvédelem; tagok szociális helyzetének javítása; tárgyalások a munkakörnyezet,

megállapodások és bérek, a foglalkoztatás terén; tanácsadói és szakértői munka a munkakörnyezet,

 megállapodások és bérek, a foglalkoztatás terén.

 ( 111 )  238.386

 ( 151 )  2022.08.04.

 ( 210 )  M 21 03668

 ( 220 )  2021.10.25.

 ( 732 )  Duna Medical Center Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Tóth Melinda Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

 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.

  44    Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások.

 ( 111 )  238.387

 ( 151 )  2022.08.04.

 ( 210 )  M 21 03667

 ( 220 )  2021.10.25.

 ( 732 )  Duna Medical Center Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Tóth Melinda Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 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.

  44    Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások.

 ( 111 )  238.388

 ( 151 )  2022.08.04.

 ( 210 )  M 21 03665

 ( 220 )  2021.10.25.

 ( 732 )  Duna Medical Center Kft, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Tóth Melinda Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 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.

  44    Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások.

 ( 111 )  238.389

 ( 151 )  2022.08.04.

 ( 210 )  M 21 03662

 ( 220 )  2021.10.25.
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 ( 732 )  Duna Medical Center Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Tóth Melinda Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 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.

  44    Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások.

 ( 111 )  238.390

 ( 151 )  2022.08.04.

 ( 210 )  M 21 03483

 ( 220 )  2021.10.05.

 ( 732 )  Vodafone Group Plc, Newbury, Berkshire RG14 2FN (GB)

 ( 300 )  573253 2021.07.08. CZ

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Távközlési, telefonos és kommunikációs készülékek és eszközök, mind a mozgatható vagyontárgyaktól

származó és azokkal kapcsolatos információk nyomon követésére, helymeghatározására, küldésére és fogadására;

hordozható telekommunikációs berendezések a mozgatható vagyontárgyakból származó és azokkal kapcsolatos

információk nyomon követésére, helymeghatározására, küldésére és fogadására; viselhető elektronikus

telekommunikációs és számítógépes eszközök a mozgatható vagyontárgyaktól származó és azokkal kapcsolatos

információk nyomon követésére, helymeghatározására, küldésére és fogadására; adatkommunikációs

berendezések és eszközök a mozgatható vagyontárgyaktól származó és azokkal kapcsolatos információk nyomon

követésére, helymeghatározására, küldésére és fogadására; kódolt adatok, szövegek, audioanyagok, ábrák, képek

vagy videoanyagok vagy ezen formátumok kombinációi formájában levő adatok feldolgozására, továbbítására,

tárolására, naplózására, vételére és visszakeresésére szolgáló berendezések és felszerelések, mind a mozgatható

vagyontárgyaktól származó és azokkal kapcsolatos információk nyomon követésére, helymeghatározására,

küldésére és fogadására; vezeték nélküli kézi készülékek és eszközök, GPS nyomkövetők, hordozható

aktivitásmérők, videókamerák, kamerák, mobilalkalmazás szoftverek a mozgatható vagyontárgyaktól származó és

azokkal kapcsolatos információk nyomon követésére, helymeghatározására, küldésére és fogadására; lopásgátló

eszközök nem gépjárművekhez; ingó vagyon helymeghatározására szolgáló készülékek és berendezések; ingó

vagyonról információt küldő és fogadó berendezések; riasztóeszközök, és -berendezések; műholdas

helymeghatározó és navigációs rendszerek; elektromos berendezések sebesség méréséhez; elektronikus útmérő

készülékek; elektronikus tachométerek; elektronikus érzékelők, szenzorok; szirénák; távirányító készülékek; GPS

készülékek; karórák, amelyek adatokat közölnek okostelefonokkal és amelyek lehetővé teszik az ingó javak

nyomon követését vagy földrajzi helymeghatározását, valamint információ küldését és fogadását ingó

vagyontárgyakba és azokból; telematikai készülékek, amelyek lehetővé teszik az ingó javak nyomon követését

vagy földrajzi helymeghatározását, valamint információ küldését és fogadását ingó vagyontárgyakba és azokból;
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telematikai szoftverek, amelyek lehetővé teszik az ingó javak nyomon követését vagy földrajzi

helymeghatározását, valamint információ küldését és fogadását ingó vagyontárgyakba és azokból; haptikus

érzékelők, amelyek lehetővé teszik az ingó javak nyomon követését és/vagy földrajzi helymeghatározását,

valamint információ küldését és fogadását ingó vagyontárgyakba és azokból; érintéssel működő berendezések és

készülékek, tapintható monitorok, képernyők, elektronikus kijelzők, kapcsolók, érzékelők, okosszemüvegek és

virtuális vagy kibővített valóság szemüveg, fülhallgató és holografikus projektor, amely olyan készülék részét

képezi, amely lehetővé teszi az ingó javak nyomon követését vagy földrajzi helymeghatározását, valamint

információ küldését és fogadását ingó vagyontárgyakba és azokból; elektronikus szabályzók, vezérlők;

elektronikus vezérlők a felhasználó által érzékelhető jelek átadására; elektronikus vezérlők a felhasználó által

érzékelhető hangok és rezgések átadására; vezeték nélküli vezérlők más elektronikus eszközök működésének

monitorozására és vezérlésére; mobilkészülék-alkalmazásszoftver riasztórendszerekhez, személyes riasztó-,

pánik-, személyhívó- vagy elektronikus üzenetkezelési és válaszrendszerekhez a sürgősségi ellátási szolgálatok

figyelmeztetéséhez; a fent említett áruk egyike sem pénzügyi termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos

 használatra.

 38    Távközlési nyomkövető szolgáltatások a mozgatható vagyontárgyaktól származó és azokkal kapcsolatos

információk nyomon követésére, helymeghatározására, küldésére és fogadására; a fent említett szolgáltatások

 egyike sem pénzügyi termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos használatra.

 45    Biztonsági szolgáltatások; biztonsági rendszerek felügyelete; az ingó vagyon távfelügyelete, mentése,

diagnosztizálása és ellenőrzése; ellopott vagyontárgyak felkutatása; vagyonvédelmi biztonsági szolgáltatások;

egyének védelméhez kapcsolódó biztonsági szolgáltatások; betörés elleni és riasztórendszerek felügyelete; fizikai

biztonsági tanácsadás; beléptetéssel és videó megfigyeléssel kapcsolatos biztonsági szolgáltatások előfizetői

telefonhívások figyelése és vészhelyzeti létesítmények értesítése; riasztók bérbeadása; riasztók, riasztórendszerek,

riasztóberendezések, riasztó-ellenőrző rendszerek, személyes riasztók, személyhívók és pánik gombok és

válaszrendszerek és kapcsolódó szoftverek kölcsönzése; előfizetők elektronikus üzeneteinek és oldalainak

nyomon követése és a sürgősségi szolgálatok értesítése; riasztások figyelése, követése; megfigyelési

szolgáltatások riasztórendszerekkel és riasztóberendezésekkel kapcsolatban ügyeleti központok és egyéb

kommunikációs hálózatok segítségével; személyi válaszrendszerekhez és riasztórendszerekhez kapcsolódó

megfigyelési szolgáltatások; biztonsági őr szolgálat; biztonsági kockázatok értékelése; összes fent említett

szolgáltatással kapcsolatos tájékoztató és tanácsadó szolgáltatás; a fent említett szolgáltatások egyike sem

 pénzügyi termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatos használatra.

 ( 111 )  238.391

 ( 151 )  2022.08.04.

 ( 210 )  M 21 03083

 ( 220 )  2021.08.24.

 ( 732 )  Hunion Emission Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  HUNION

 ( 511 )   12    Elektromos buszok.

 ( 111 )  238.410

 ( 151 )  2022.08.05.

 ( 210 )  M 21 03422

 ( 220 )  2021.09.29.

 ( 732 )  Vigh Levente, Budapest (HU)

 ( 541 )  yes.pharma MÁJ+SLIM Zsírbontó ital

 ( 511 ) 5    Gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;

 étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.
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 ( 111 )  238.411

 ( 151 )  2022.08.05.

 ( 210 )  M 22 00103

 ( 220 )  2022.01.12.

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

 ( 740 )  Dr. Kósa Ferenc Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    E-kereskedelmi és e-fizetési szoftverek; számítógépes e-kereskedelmi szoftver; szoftverek globális

 kommunikációs hálózaton lebonyolított kereskedelemhez.

 ( 111 )  238.412

 ( 151 )  2022.08.05.

 ( 210 )  M 22 00102

 ( 220 )  2022.01.12.

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

 ( 740 )  Dr. Kósa Ferenc Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    E-kereskedelmi és e-fizetési szoftverek; számítógépes e-kereskedelmi szoftver; szoftverek globális

 kommunikációs hálózaton lebonyolított kereskedelemhez.

 ( 111 )  238.413

 ( 151 )  2022.08.05.

 ( 210 )  M 22 00285

 ( 220 )  2022.01.28.

 ( 732 )  CEE Thematics Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kovács István Roland, 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 )  238.414

 ( 151 )  2022.08.05.

 ( 210 )  M 22 00296

 ( 220 )  2022.01.31.

 ( 732 )  Magyar Hullámtermékgyártók Szövetsége Egyesülés, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Csapó Annamária, Budapest
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( 546 )

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

 ( 111 )  238.415

 ( 151 )  2022.08.05.

 ( 210 )  M 22 00281

 ( 220 )  2022.01.28.

 ( 732 )  BELVÁROSI SZÁLLODÁK Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

 ( 541 )  PILVAX

 ( 511 )   43    Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

 ( 111 )  238.416

 ( 151 )  2022.08.05.

 ( 210 )  M 21 03783

 ( 220 )  2021.11.10.

 ( 732 )  Havas Dóra, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Cseh Gabriella, Budapest

  

( 546 )

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

  41    Szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  238.417

 ( 151 )  2022.08.05.

 ( 210 )  M 21 03608

 ( 220 )  2021.10.20.

 ( 732 )  VASI ENERGIE Kft., Körmend (HU)

 ( 740 )  dr. Bada János, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

  28    Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek.

 ( 111 )  238.418

 ( 151 )  2022.08.05.

 ( 210 )  M 21 02362
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 ( 220 )  2021.06.14.

 ( 732 )  Takács Bence, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Major Szilvia Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Marketing szolgáltatások; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; médiakapcsolati szolgáltatások.

 ( 111 )  238.419

 ( 151 )  2022.08.05.

 ( 210 )  M 21 04118

 ( 220 )  2021.12.06.

 ( 732 )  Spacenet Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bohus Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ACE Net

 ( 511 )   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 )  238.420

 ( 151 )  2022.08.05.

 ( 210 )  M 21 03601

 ( 220 )  2021.10.19.

 ( 732 )  Török Péter, Szolnok (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Fűszerek, fűszerek sütéshez, fűszerek főzéshez, fűszerkeverék, szószok.

 ( 111 )  238.421

 ( 151 )  2022.08.05.

 ( 210 )  M 21 03434

 ( 220 )  2021.09.30.

 ( 732 )  Szilágyi Architekt Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Homlokzatok helyreállítása; homlokzatok felületének felújítása; szolgáltatások épületek nedvesség elleni

szigetelésére építés során; szigetelőanyagok épületekbe, tetőkbe és szerkezetekbe való beépítése;
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szigetelőanyagok beépítése; szigetelési szolgáltatások; épületek szigetelése; külső falak szigetelése; festési

 munkák; épületek festése; épületek felújítása; építőipari szolgáltatások; állványozás.

 ( 111 )  238.422

 ( 151 )  2022.08.05.

 ( 210 )  M 21 04313

 ( 220 )  2021.12.21.

 ( 732 )  BKK Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Barcza András Zsolt, Budapest

  
( 546 )

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 111 )  238.423

 ( 151 )  2022.08.05.

 ( 210 )  M 21 04318

 ( 220 )  2021.12.22.

 ( 732 )  Rivian IP Holdings, LLC (a Delaware limited liability company), Plymouth, Michigan (US)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest

 ( 541 )  INDER

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

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

horgonyok; úszódokkok fémből, hajók kikötésére; tengeri horgonyok; közönséges fémek és ezek ötvözetei;

lerögzítő lemezek; fém emblémák járművekhez; harangok; fémkábelek nem elektromos célra; kábelcsatlakozók

fémből, nem elektromos; fémláncok; fémkapcsok kábelekhez és csövekhez; fémkonténerek; ugródeszkák fémből;

fém zászlórudak; fémlétrák; fémzárak járművekhez; fémáruk, nevezetesen karabinerek fémből; mozgatható fém

beszállólépcsők utasok számára; fémoszlopok, fémrudak; emelőcsigák fémből, nem gépekhez; drótkötelek;

 rögzítőbilincsek fémből.

7    Csónakmotorok, hajómotorok; elektromos hajómotorok; motorok hajók, csónakok számára; áramfejlesztő

generátorok, melyeket járművek elektromos motorjaiként is lehet használni; motorok járművekhez és tengeri

járművekhez; járművek és tengeri járművek motorjai; automatikus kutatóhorgonyok tengerészeti célokra;

karosszéria- és vázbeállító gépek járművekhez és azok szerkezeti cserealkatrészei; légszűrők járműmotorokhoz és

-hajtóművekhez; motorhengerek járművekhez; generátorok tengeri és szárazföldi járművekhez; gyújtás

berendezések szárazföldi és tengeri járművek motorjaihoz; pneumatikus és hidraulikus kompresszorok

járművekhez; olajszivattyúk szárazföldi és tengeri járművekhez; gyűjtőcsövek mint járműkipufogó-rendszerek

alkatrészei; vízpumpák (vízszivattyúk) szárazföldi és tengeri járművekhez; járműalkatrészek, nevezetesen

motorburkolatok; járműalkatrészek, nevezetesen olajhűtők; járműalkatrészek, nevezetesen olajtartálydugók és

-fedelek; járműalkatrészek, nevezetesen olajtartályok; mechanikus hajtóművek alkatrészei szárazföldi és tengeri

járművekhez; olajszintmérő pálcák; vezérműszíjak szárazföldi és tengeri járművek motorjaihoz; légsűrítők

járművekhez; ablaktörlő motorok tengeri és szárazföldi járművekhez; gyújtáskábelek járművek motorjaihoz;

 elektronikus gyújtások járművekhez; fém motortömítések járművekhez.

9    Mentőcsónakok; tengerészeti iránytűk; tengeri mélységmérők; mentő-, jelölő- és jelzőbóják;

 mentőmellények.

 12    Szárazföldi és tengeri járművek, valamint ezek alkatrészei és tartozékai; szerkezeti részek és erőátviteli

alkatrészek villamos motorok formájában szárazföldi és tengeri járművekhez; tengeri járművek felépítményei,

hajótestek; méretre készült ponyvák tengeri járművekhez; egyedi bőr járműbelsők járművekhez; kárpitok

járművekhez; elektromos hajtású szárazföldi és tengeri járművek; elektromos járműalkatrészek, nevezetesen

motorok; ablaktörlők, szélvédőtörlők; teljesen akkumulátoros, elektromos, nagy teljesítményű tengeri járművek;
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járműülések; motorok szárazföldi és tengeri járművekhez; motorfelfüggesztések járművekhez; jelvények

járművekhez; járművekhez való üléspárnák; tükrök járművekhez; horgok, amelyeket kifejezetten járművekben

történő használatra, járműtartozékok rögzítésére terveztek; szélvédők járművekhez; lopásgátló eszközök

járművekhez; jármű ülésvédők; szerkezeti javító alkatrészek szárazföldi és tengeri járművekhez; karosszériák és

felépítmények szárazföldi és tengeri járművekhez; ablaktörlő, szélvédőtörlő lapátok járművekhez; üvegablakok

járművekhez; riasztó berendezések járművekhez; biztonsági övek járművekhez; utángyártott járműkiegészítők,

nevezetesen kifejezetten járművekben történő használatra kifejlesztett rendszerező táskák, hálók és tálcák;

biztonsági hevederek, hámok járműülésekhez; elektromos hajtású járművek, nevezetesen gépkocsik, teherautók

és hajók; kerékpárok; gépjárművek elektromos zárai; riasztórendszerek gépjárművekhez; utánfutók tengeri

 járművekhez.

 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; nyomtatott

kézikönyvek a járműkarbantartás és -javítás területén; tollak; papír; papír-írószer áruk; öntapadós címkék,

 matricák.

 18    Bőr és bőrutánzatok; állatbőrök és irhák; bőröndök és szállító táskák; esernyők és napernyők; sétapálcák;

ostorok, hámok és lószerszámok; nyakörvek, pórázok és ruházat állatok számára; táskák könyveknek;

iskolatáskák; utazótáskák és bőröndök; ernyők, esernyők; málhazsákok, táskák utazáshoz; üresen árusított

 piperetáskák; üresen árusított neszesszerek; bőrtáskák.

 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; csészék és bögrék; üresen árusított palackok; uzsonnás dobozok; üveg járműablakokhoz

 [félkész termék]; üveg járművek jelzőlámpáihoz vagy fényszóróihoz.

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

 strandtörölközők; takarók; függönyök.

 25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők; ruházati cikkek, nevezetesen pólók, melegítő felsők, kötött pulóverek,

rövidnadrágok, shortok, nadrágok, ingek, dzsekik, kabátok, kalapok, lábbelik; fejfedők, nevezetesen sport sapkák

és baseball sapkák, napellenzők; sapkák csecsemőknek, kisbabáknak, kisgyermekeknek és gyerekeknek;

 egyrészes csecsemő- és kisgyermek ruhák; kisgyermek ruházat.

 26    Zsinórok, fonatok és hímzések, valamint rövidáru szalagok és masnik; gombok, ruhakapcsok és fűzőlyukak,

 gombostűk és tűk; művirágok; hajdíszek; póthajak; foltok ruházatra; díszítő ruhafoltok, rátétek.

 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 tengeri járművek és járművek területén; kiskereskedelmi boltok,

outlet-ek és pop-up (ideiglenes) üzletek tengeri 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 tengeri járművek és járművek vásárlásához; járművekre és töltőállomásokra

 vonatkozó információkat tartalmazó online címtár-információs szolgáltatás nyújtása.

 40    Anyagok kezelése; hulladék és szemét újrahasznosítása; levegőtisztítás és vízkezelés; nyomtatási, nyomdai

szolgáltatások; élelmiszerek és italok tartósítása; járművek gyártása egyedi igények alapján; 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.
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 ( 111 )  238.424

 ( 151 )  2022.08.05.

 ( 210 )  M 21 03746

 ( 220 )  2021.11.08.

 ( 732 )  Lechner Tudásközpont Nonprofit Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

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

nevek lajstromozása, regisztrálása [jogi szolgáltatások]; engedélyek jogi ügyintézése; engedélyezés [jogi

szolgáltatások] szoftverkiadás keretében; internetes domain-nevek bérbeadása; jogi dokumentumok elkészítése;

 jogi felügyeleti szolgáltatások; jogi képviseleti szolgáltatások; jogi kutatás; jogi megfelelés ellenőrzése.

 ( 111 )  238.425

 ( 151 )  2022.08.05.

 ( 210 )  M 21 03603

 ( 220 )  2021.10.19.

 ( 732 )  Mercarius Flottakezelő Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  A hazai mobilitás nagykövete.

 ( 511 )   37    Gépjármű-akkumulátorok töltése; gépjármű javítása; gépjárműkarbantartási és -javítási szolgáltatások.

 39    Gépjárműkölcsönzés; gépjárműkölcsönzési szolgáltatások; gépjárművek bérbeadása; közúti gépjárművek

 bérbeadása; elektromos autók bérbeadása.

 ( 111 )  238.426

 ( 151 )  2022.08.05.

 ( 210 )  M 21 02384

 ( 220 )  2021.06.15.

 ( 732 )  Leighton Agrio Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Fejes Ágnes, Pilisszentiván

 ( 541 )  4Fire

 ( 511 )  4    Tüzelőanyagok (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok.

 ( 111 )  238.427

 ( 151 )  2022.08.05.

 ( 210 )  M 21 02363

 ( 220 )  2021.06.14.

 ( 732 )  Takács Bence, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Major Szilvia Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; médiakapcsolati szolgáltatások; marketing szolgáltatások.
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 ( 111 )  238.428

 ( 151 )  2022.08.05.

 ( 210 )  M 21 03435

 ( 220 )  2021.09.30.

 ( 732 )  Nagy Dávid, Budakalász (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Ingatlanmarketing; ingatlantulajdonnal kapcsolatos reklámszolgáltatások.

 36    Ingatlanközvetítés; ingatlan értékbecslés; ingatlan adminisztráció; ingatlanügynöki szolgáltatások; ingatlan

 biztosítások; ingatlanok értékbecslése; ingatlanok kiválasztása és megvásárlása [mások megbízásából].

 ( 111 )  238.429

 ( 151 )  2022.08.05.

 ( 210 )  M 21 03586

 ( 220 )  2021.10.18.

 ( 732 )  Sasvári Kft., Esztergom (HU)

 ( 740 )  Péter Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 5    Fertőtlenítőszerek kontaktlencsékhez; fertőtlenítőszerrel átitatott tisztítókendők higiéniai célokra;

kontaktlencse-nedvesítő oldatok; kontaktlencse tisztító készítmények; oldatok kontaktlencsék fertőtlenítésére;

oldatok kontaktlencsék öblítésére; oldatok kontaktlencsék semlegesítésére; oldatok kontaktlencsék sterilizálására;

 oldatok kontaktlencsékhez; tisztító készítmények kontaktlencsékhez.

9    Láncok szemüvegekhez és napszemüvegekhez; műanyag lencsék; objektívek [lencsék] optikák; nyers

lencsék; optikai cikkek; optikai lencsék; optikai lencsék védői; optikai lencsék napszemüvegekhez;

szemüveg-lencsék; lencsék szemüvegekhez; lencsék szemüvegekhez, szemüveglencsék; tasakok optikai

készülékekhez; csíptetős szemüvegek, cvikkerek; láncok cvikkerhez, csíptetős szemüveghez; felírt szemüvegek;

fém és műanyag kombinációjából készült szemüvegkeretek; fémből készült szemüvegkeretek; lencse nélküli

szemüvegkeretek; műanyagból készült szemüvegkeretek; szemüvegkeretek; szemüvegkeretek fémből és

szintetikus anyagból; szemüvegkeretek fémből vagy műanyag-fém kombinációjából; keretek nyeles

szemüvegekhez, lornyonokhoz; keretek szemüvegekhez és napszemüvegekhez; látásjavító szemüvegek; nyeles

szemüvegek, lornyonok [opera szemüvegek]; nyers szemüveglencsék; orrtámaszok szemüvegekhez; orrtámaszok

napszemüvegekhez; polarizációs szemüvegek; szemüveg; szemüveg- és napszemüvegtokok; szemüveg

alkatrészek; szemüveg-, napszemüvegtokok; szemüveg tasakok; szemüvegek; szemüvegek lencséi; szemüvegek,

napszemüvegek és kontaktlencsék; szemüvegek [optika]; szemüveglencse-védők; szemüveglencsék;

szemüvegpántok; szemüvegre csíptethető napszemüvegek; szemüvegszárak; szemüvegtartók, szemüvegtartó

állványok; szemüvegtokok; szemüvegzsinórok; vakításgátló szemüvegek; zsinórok csíptetős szemüveghez;

borítók napszemüvegekhez; divatos napszemüvegek; napszemüveg keretek; napszemüveg láncok; napszemüveg

lencsék; napszemüveg tokok; napszemüvegek; napszemüvegtartó zsinórok; receptre felírt napszemüvegek; szárak

napszemüvegekhez; zsinórok napszemüvegekhez; zsinórok napszemüveghez; kontaktlencse tárolók, tartók;

kontaktlencse tartók; tárolók kontaktlencsékhez; kontaktlencsék; kontaktlencsékhez kialakított tokok;

 kontaktlencsetartók.

 44    Kontaktlencsék illesztése; kontaktlencsékkel kapcsolatos információs szolgáltatások; optometria;

 optometriai szolgáltatások.
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 ( 111 )  238.430

 ( 151 )  2022.08.08.

 ( 210 )  M 22 01104

 ( 220 )  2018.08.10.

 ( 732 )  GaranSec Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Dávid Kata Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Készpénz címlet váltás; széfszolgáltatások, bankközi készpénz-kereskedelem lebonyolítása;

készpénzfeldolgozás; készpénzvalódiság-vizsgálat; készpénzelfogadó rendszerek üzemeltetése; váltópénz ellátás;

kihelyezett értéktári szolgáltatások; készpénzszámolás; bankautomaták töltéséhez használható minőségű

 bankjegyválogatás.

 37    Számítógépes hardverek [üzembe helyezés, karbantartás és javítás]; betörésvédelmi riasztórendszerek

felszerelése és javítása; biztonsági zárak javítása; tűzriasztók felszerelése és javítása; gyárépítés; építési tanácsadó

szolgáltatások; elektromos berendezések üzembe helyezése és javítása; építkezések felügyelete [irányítás];

vízvezeték-szerelés; építés; páncéltermek karbantartása és javítása; csővezetékek építése és karbantartása;

építőipari felszerelések kölcsönzése; riasztó és távfelügyeleti rendszerek telepítése bankautomatákba; speciális

 bankjegyfestő rendszerek telepítése és kezelése bankautomatákba.

 39    Pénz és értéktárgyak szállítása; őrzött értékszállítás; őrzött pénz- és értékszállítás; bankautomaták

készpénzfeltöltése; páncélautós szállítás; készpénz szállítás bankautomaták töltéséhez; készpénz tárolás

bankautomaták töltéséhez; bankautomaták üzemeltetéséhez kapcsolódó segédanyagok szállítása; készpénz töltése

 bankautomatákba; bankautomaták bankjegy töltöttségi szintjének figyelése.

  44    Higiéniai szolgáltatások emberek számára.

 ( 111 )  238.431

 ( 151 )  2022.08.08.

 ( 210 )  M 22 01105

 ( 220 )  2018.08.10.

 ( 732 )  GaranSec Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Dávid Kata Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Készpénz címlet váltás; széfszolgáltatások, bankközi készpénz-kereskedelem lebonyolítása;

készpénzfeldolgozás; készpénzvalódiság-vizsgálat; készpénzelfogadó rendszerek üzemeltetése; váltópénz ellátás;

kihelyezett értéktári szolgáltatások; készpénzszámolás; bankautomaták töltéséhez használható minőségű

 bankjegyválogatás.

 37    Számítógépes hardverek [üzembe helyezés, karbantartás és javítás]; betörésvédelmi riasztórendszerek

felszerelése és javítása; biztonsági zárak javítása; tűzriasztók felszerelése és javítása; gyárépítés; építési tanácsadó

szolgáltatások; elektromos berendezések üzembe helyezése és javítása; építkezések felügyelete [irányítás];

vízvezeték-szerelés; építés; páncéltermek karbantartása és javítása; csővezetékek építése és karbantartása;

építőipari felszerelések kölcsönzése; riasztó és távfelügyeleti rendszerek telepítése bankautomatákba; speciális

 bankjegyfestő rendszerek telepítése és kezelése bankautomatákba.

 39    Pénz és értéktárgyak szállítása; őrzött értékszállítás; őrzött pénz- és értékszállítás; bankautomaták
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készpénzfeltöltése; páncélautós szállítás; készpénz szállítás bankautomaták töltéséhez; készpénz tárolás

bankautomaták töltéséhez; bankautomaták üzemeltetéséhez kapcsolódó segédanyagok szállítása; készpénz töltése

 bankautomatákba; bankautomaták bankjegy töltöttségi szintjének figyelése.

  44    Higiéniai szolgáltatások emberek számára.

A rovat 85 darab közlést tartalmaz. 
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