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A hatósági közlemények rovataiban 
alkalmazott kódok és rendezési elvek 

 

Az iparjogvédelmi dokumentumokat 
kibocsátó egyes országokat és egyes 
nemzetközi szervezeteket azonosító 
kódok (a WIPO 3. szabványa szerint) 
 
AD Andorra 
AE Egyesült Arab Emirátusok 
AF Afganisztán 
AG Antigua és Barbuda 
AI Anguilla 
AL Albánia 
AM Örményország 
AO Angola 
AP Afrikai Országok Iparjogvédelmi 

Szervezete (ARIPO) 
AR Argentína 
AT Ausztria 
AU Ausztrália 
AW Aruba 
AZ Azerbajdzsán 
BA Bosznia-Hercegovina 
BB Barbados 
BD Banglades 
BE Belgium 
BF Burkina Faso 
BG Bulgária 
BH Bahrein 
BI Burundi 
BJ Benin 
BM Bermuda 
BN Brunei 
BO Bolívia 
BQ Bonaire, Sint Eustasius és Saba 
BR Brazília 
BS Bahama-szigetek 
BT Bhután 
BV Bouvet-sziget 
BW Botswana 
BX Benelux Szellemi Tulajdonvédelmi 

Hivatal (BOIP) 
BY Belorusszia 
BZ Belize 
CA Kanada 
CD Kongói Demokratikus Köztársaság 
CF Közép-afrikai Köztársaság 
CG Kongó 
CH Svájc 
CI Elefántcsontpart 
CK Cook-szigetek 
CL Chile 
CM Kamerun 
CN Kína 
CO Kolumbia 
CR Costa Rica 

CU Kuba 
CV Zöld-foki Köztársaság 
CW Curaçao 
CY Ciprus 
CZ Cseh Köztársaság 
DE Németország 
DJ Dzsibuti 
DK Dánia 
DM Dominikai Közösség 
DO Dominikai Köztársaság 
DZ Algéria 
EA Eurázsiai Szabadalmi Szervezet 

(EAPO) 
EC Ecuador 
EE Észtország 
EG Egyiptom 
EH Nyugat-Szahara 
EM Európai Unió Szellemi Tulajdoni 

Hivatala (EUSZTH)  
EP Európai Szabadalmi Hivatal (EPO) 
ER Eritrea 
ES Spanyolország 
ET Etiópia 
FI Finnország 
FJ Fidzsi-szigetek 
FK Falkland-szigetek (Malvin-szigetek) 
FO Faröer-szigetek 
FR Franciaország 
GA Gabon 
GB Nagy-Britannia 
GC Az Öböl menti Arab Államok  

Együttműködési Tanácsának 
Szabadalmi Hivatala (GCC) 

GD Grenada 
GE Grúzia 
GG Guernsey 
GH Ghána 
GI Gibraltár 
GL Grönland 
GM Gambia 
GN Guinea 
GQ Egyenlítői-Guinea 
GR Görögország 
GS Dél-Georgia és a 

Dél-Sandwich-szigetek 
GT Guatemala 
GW Bissau-Guinea 
GY Guyana 
HK Hongkongi Különleges Igazgatású 

Terület 
HN Honduras 
HR Horvátország 
HT Haiti 

HU Magyarország 
IB A Szellemi Tulajdon Világszerve-

zetének (WIPO) Nemzetközi Iro-
dája 

ID Indonézia 
IE Írország 
IL Izrael 
IM Man-sziget 
IN India 
IQ Irak 
IR Iráni Iszlám Köztársaság 
IS Izland 
IT Olaszország 
JE Jersey 
JM Jamaica 
JO Jordánia 
JP Japán 
KE Kenya 
KG Kirgizisztán 
KH Kambodzsa 
KI Kiribati 
KM Comore-szigetek 
KN Saint Christopher és Nevis 
KP Koreai Népi Demokratikus  

Köztársaság 
KR Koreai Köztársaság 
KW Kuvait 
KY Kajmán-szigetek 
KZ Kazahsztán 
LA Laoszi Népi Demokratikus 

Köztársaság 
LB Libanon 
LC Saint Lucia 
LI Liechtenstein 
LK Srí Lanka 
LR Libéria 
LS Lesotho 
LT Litvánia 
LU Luxemburg 
LV Lettország 
LY Líbia 
MA Marokkó 
MC Monaco 
MD Moldovai Köztársaság 
ME Montenegró 
MG Madagaszkár 
MK Macedón Köztársaság 
ML Mali 
MM Mianmar 
MN Mongólia 
MO Makao 
MP Észak-Marina-szigetek 
MR Mauritánia 
MS Montserrat 
MT Málta 
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MU Mauritius 
MV Maldív-szigetek 
MW Malawi 
MX Mexikó 
MY Malajzia 
MZ Mozambik 
NA Namíbia 
NE Niger 
NG Nigéria 
NI Nicaragua 
NL Hollandia 
NO Norvégia 
NP Nepál 
NR Nauru 
NZ Új-Zéland 
OA Szellemi Tulajdon Afrikai 

Szervezete (OAPI) 
OM Omán 
PA Panama 
PE Peru 
PG Pápua Új-Guinea 
PH Fülöp-szigetek 
PK Pakisztán 
PL Lengyelország 
PT Portugália 
PW Palau 
PY Paraguay 
QA Katar 
QZ Közösségi Fajtaoltalmi Hivatal 

(CPVO) 
RO Románia 
RS Szerbia 
RU Oroszországi Föderáció 
RW Ruanda 
SA Szaúd-Arábia 
SB Salamon-szigetek 
SC Seychelle-szigetek 
SD Szudán 
SE Svédország 
SG Szingapúr 
SH Szent Ilona 
SI Szlovénia 
SK Szlovákia 
SL Sierra Leone 
SM San Marino 
SN Szenegál 
SO Szomália 
SR Suriname 
SS Dél-Szudán 
ST Săo Tomé és Principe 
SV Salvador 
SX Sint Maarten (holland rész) 
SY Szíriai Arab Köztársaság 
SZ Szváziföld 
TC Turks- és Caicos-szigetek 
TD Csád 
TG Togo 
TH Thaiföld 
TJ Tádzsikisztán 
TL Kelet-Timor 
TM Türkmenisztán 
TN Tunézia 
TO Tonga 
TR Törökország 

TT Trinidad és Tobago 
TV Tuvalu 
TW Tajvan (Kínai Köztársaság) 
TZ Tanzániai Egyesült Köztársaság 
UA Ukrajna 
UG Uganda 
US Amerikai Egyesült Államok 
UY Uruguay 
UZ Üzbegisztán 
VA Szentszék 
VC Saint Vincent és Grenadine 
VE Venezuela 
VG Brit Virgin-szigetek 
VN Vietnam 
VU Vanuatu 
WO Szellemi Tulajdon Világszervezete 

(WIPO) Nemzetközi Irodája 
WS Szamoa 
XN Északi Szabadalmi Intézet (NPI) 
XU Új Növényfajták Oltalmára létesült 

Nemzetközi Unió (UPOV) 
XV Visegrádi Szabadalmi Intézet 

(VSZI) 
YE Jemen 
ZA Dél-afrikai Köztársaság 
ZM Zambia 
ZW Zimbabwe 
 
Szabadalom, kiegészítő oltalmi tanú-
sítvány, növényfajta-oltalom, haszná-
lati minta és formatervezési minta 
adatok azonosítói (INID-kódok a 
WIPO 9. szabványa szerint) 
 
(10) Lajstromozási és közzétételi adatok 

(11) a dokumentum száma: szaba-
dalmi és növényfajta-oltalmi 
rovatokban közzétételi szám 
vagy lajstromszám; használati 
minta és formatervezési minta 
rovatokban lajstromszám; a 
megadott szabadalmak, a 
megadott növényfajta- oltal-
mak, a megadott használati 
minta oltalmak és a megadott 
formatervezési mintaoltalmak 
rovatokban a lajstromszámhoz 
kapcsolt dátum a megadó ha-
tározat kelte 

(13) a publikáció fajtája a WIPO 
16. szabványa szerint 

(20) Bejelentési adatok 
(21) a bejelentés ügyszáma 
(22) a bejelentés napja 
(23) a kiállítási elsőbbség vagy 

kedvezmény, illetve a módo-
sítási elsőbbség napja 

(24) a tanúsítvány oltalmi idejének 
kezdete 

(30) Uniós elsőbbség adatai, illetve 
UPOV Egyezmény szerinti elsőbb-
ség adatai 

(40) A közzététel napja 
(50) Műszaki adatok 

(51) Nemzetközi Szabadalmi Osz-
tályozás (szabadalmi, illetve 
használati minta rovatokban);  
Locarnói Megállapodás sze-
rinti osztályozás  (formater-
vezési minta rovatokban) 
UPOV-kód (növényfaj-
ta-oltalmi rovatokban) 

(53) növényfajta fajtaneve 
(54) a találmány, illetve a szabad-

alom címe, a növényfajta faj-
neve, latin neve, a használati 
minta címe, a formatervezési 
minta megnevezése 

(55) a növényfajta fényképe, illetve 
a formatervezési minta fény-
képe vagy rajza 

(57) szabadalmi rovatokban a ki-
vonat, használati minta rova-
tokban a főigénypont (a jel-
lemző ábrával) 

(60) Összefüggő bejelentések, szaba-
dalmak, kiegészítő oltalmi tanúsít-
ványok, növényfajta-oltalmak, 
használati minták adatai 
(62) megosztás esetén a korábbi 

szabadalmi, növényfajta- ol-
talmi, illetve használati minta 
bejelentés ügyszáma 

(65) közzétételi szám (megadott 
szabadalmakkal kapcsolatban) 

(66) belső elsőbbség napja 
(67) származtatást megalapozó irat 

adatai 
(68) az alapszabadalom lajstrom-

száma 
(70) A jogosult, a feltaláló és a képviselő 

adatai 
(71) bejelentő 
(72) feltaláló, szerző, nemesítő 
(73) szabadalmas, jogosult 
(74) képviselő 

(80) A Budapesti Szerződés és a Szaba-
dalmi Együttműködési Szerződés 
szerinti adatok 
(83) a mikroorganizmus törzs (bi-

ológiai anyag) letétbe helye-
zésének adatai 

(84) szekvencialista, illetve táblá-
zat 

(86) a nemzetközi (PCT) bejelentés 
száma 

(87) a nemzetközi (PCT) bejelentés 
közzétételi száma 

(90) Az Európai Szabadalmi Egyezmény 
szerinti adatok, valamint a kiegé-
szítő oltalmi tanúsítványra vonat-
kozó adatok 
(92) a termék első magyarországi 

forgalomba hozatali engedé-
lyének száma és kelte, vala-
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mint az engedélyezett termék 
neve 

(93) a termék első közösségi for-
galomba hozatali engedélyé-
nek száma és kelte 

(94) a tanúsítvány oltalmi idejének 
lejárta 

(95) a kiegészítő oltalmi tanúsít-
vány címe (a termék megne-
vezése) és a termék típusa 

(96) az európai (EP) bejelentés 
adatai 

(97) az európai (EP) bejelentés 
közzétételi adatai; 
az európai szabadalom meg-
adásának az Európai Szaba-
dalmi Közlönyben történt 
meghirdetési adatai 

(98) a kiegészítő oltalmi tanúsít-
vány időtartamának meghosz-
szabbítása iránti kérelem 
napja 

 
A publikáció fajtája (a WIPO 16. 
szabványa szerint) 
 
A 1996. január 1-je előtti bejelentési 

nappal rendelkező szabadalmi be-
jelentések közzététele, illetve köz-
zététel nélkül megadott szabadal-
mak meghirdetése 

A1 1996. január 1-je utáni bejelentési 
nappal rendelkező szabadalmi be-
jelentések közzététele és tájékozta-
tás az elvégzett újdonságkutatásról 

A2 1996. január 1-je utáni bejelentési 
nappal rendelkező szabadalmi be-
jelentések, növényfajta-oltalmak 
közzététele 

A3 Külön tájékoztatás az 1996. január 
1-je utáni bejelentési nappal ren-
delkező szabadalmi bejelentésekben 
a közzétételt követően elvégzett 
újdonságkutatásokról 

B1 Megadott szabadalmak, növényfaj-
ta-oltalmak 

B2 Korlátozott szabadalmak  
B8 Helyreigazítás a szabadalmi leírá-

sok bibliográfiai adataiban 
B9 Helyreigazítás a szabadalmi leírá-

sokban 
T1 Európai szabadalmi bejelentések 

igénypont fordításának közzététele 
T2 Tájékoztatás európai szabadalmak 

szövege fordításának benyújtásáról 
T3 Európai szabadalmi bejelentések 

igénypontjai fordítás-kijavításának 
közzététele 

T4 Európai szabadalmak szövege for-
dítás-kijavításának közzététele 

T5 Tájékoztatás az Európai Szabadalmi 

Egyezmény szerinti felszólalási el-
járásban módosítással fenntartott 
európai szabadalmak szövege for-
dításának benyújtásáról 

T6 Tájékoztatás az Európai Szabadalmi 
Egyezmény szerinti korlátozási el-
járásban módosítással fenntartott 
európai szabadalmak szövege for-
dításának benyújtásáról 

T7 Korlátozott európai szabadalom 
T8 Helyreigazítás európai szabadalmak 

szövege fordításának bibliográfiai 
adataiban 

T9 Helyreigazítás európai szabadalmak 
szövege fordításában 

T10 Európai szabadalom igénypontokon 
kívüli szövegének magyar nyelvű 
fordítása 

U8 Helyreigazítás a használati minta-
oltalmi leírások bibliográfiai adata-
iban 

U9 Helyreigazítás a használati minta-
oltalmi leírásokban 

 
Védjegy és földrajzi árujelző adatok 
azonosítói (INID-kódok a WIPO 60. 
szabványa szerint) 
 
(100) Lajstromozási és megújítási adatok 

(111) lajstromszám 
(141) a lajstromozási eljárás és az 

oltalom megszűnésének napja 
(151) a lajstromozás napja 
(156) a megújítás napja 
(180) a lejárat napja 

(200) Bejelentési adatok 
(210) a bejelentés ügyszáma 
(220) a bejelentés napja 
(230) a kiállítási elsőbbség adatai 
(250) a bejelentés benyújtásának 

helye 
(300) Uniós elsőbbség adatai 
(400) A Nemzetközi Iroda részéről történő 

közzététel adatai 
(450) a Nemzetközi Irodánál a köz-

zétételt tartalmazó lap száma 
(500) Egyéb adatok 

(511) az árujegyzék vagy a termék-
jegyzék a Nizzai Megállapo-
dás szerint, adatközlésnél csak 
az osztályok száma szerepel 

(540) a földrajzi árujelző megneve-
zése 

(541) a megjelölés közönséges 
írásmóddal 

(546) a megjelölés ábrával, illetve a 
közönségestől eltérő írás-
móddal 

(551) együttes vagy tanúsító véd-
jegy 

(552) pozíció- vagy mintázat meg-
jelölés 

(553) mozgás- vagy multimédia 
megjelölés 

(554) térbeli megjelölés 
(555) hologrammegjelölés 
(556) hangmegjelölés 
(580) a Nemzetközi Iroda hivatalos 

lapjában történő közzététel 
napja 

(591) szín- vagy színes megjelölés 
(600) Összefüggő bejelentések, védjegyek 

adatai 
(641) megosztás esetén a korábbi 

bejelentés ügyszáma 
(646) megosztás esetén a korábbi 

védjegy lajstromszáma 
(660) a belső elsőbbség adatai 

(700) A jogosult, a képviselő és az enge-
délyes adatai 
(731) bejelentő 
(732) védjegyjogosult, a nemzetközi 

lajstrom szerinti jogosult vagy 
a lajstromozási eljárásban 
résztvevő bejelentő 

(740) képviselő 
(791) engedélyes 

 

A rovatok rendezési elvei 
 
A szabadalmi és a használati mintaoltalmi 
bejelentések, illetve a megadott szaba-
dalmak és használati mintaoltalmak ada-
tai NSZO-szekciónként, a formatervezési 
mintaoltalmi bejelentések, illetve a meg-
adott formatervezési mintaoltalmak adatai 
a Locarnói Megállapodás szerinti osztá-
lyonként csoportosítva, az első helyen 
szereplő bejelentők nevének betűrendjé-
ben, a növényfajta-oltalmi bejelentések 
ügyszám szerinti sorrendben jelennek 
meg. 
 
Az egyes rovatcímek mellett feltüntetett 
négyjegyű kódok az adott rovatok tar-
talmára utalnak a WIPO 17. szabványa 
szerint. 
 
A szabadalmi bejelentések közzététele 
című rovatban a T betűvel kezdődő do-
kumentumszám az 1996. január 1-je előtti 
bejelentési nappal rendelkező teljes 
vizsgálatú, a H betűvel kezdődő doku-
mentumszám halasztott vizsgálatú sza-
badalmi bejelentésre utal. 
 
Kiegészítő oltalmi tanúsítvány iránti 
bejelentések az ügyszám, a megadott 
kiegészítő oltalmi tanúsítványok a lajst-
romszám szerinti sorrendben jelennek 
meg. 
 
A védjegy és földrajzi árujelző bejelen-
tések a bejelentők nevének betűrendjében, 
a lajstromozások lajstromszám szerinti 
sorrendben jelennek meg.

 



NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 21 02376

 ( 220 ) 2021.06.15.

 ( 731 ) Futureal Prime Properties Ingatlanfejlesztő Zártkörű Esernyőalap - Futureal Prime Properties One

 Ingatlanfejlesztő Részalap, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Orosz András Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 21 02915

 ( 220 ) 2021.07.29.

 ( 731 )  ASPIAG Management AG, Widnau (CH)

 ( 740 )  Dr. Csere Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt; aludttej; erjesztett tejes italok

étkezési célra; fermentált sült tej; kefir; kókuszdió tej alapú italok; kókusztej; kókuszvaj; magas fehérje tartalmú

tej; mandulatej; mandulatej alapú italok; margarin; milk shake-ek; mogyorótej; mogyoróvaj; növényi alapú

tejszín; rizstej; sűrített tej; szójatej; tejes italok, főként tejet tartalmazó; tejföl; tejhelyettesítők; tejoltó; tejpor;

tejsavbaktériumot tartalmazó italok; tejsavó; tejszínhab; tejszín (tejtermékek); tejtermékek; túró; vajkrém; zabtej;

 étkezési olajok és zsírok; fűszervajak.

 30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs, tészta és metélt; tápióka és szágó; lisztek és más

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető

jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek; tartósított fűszernövények; ecet,

 szószok; fűszerek, fűszersók; jég [fagyott víz].

 32    Sörök; alkoholmentes italok; ásványvizek és szénsavas vizek; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és

 más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

  33    Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

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

 ( 210 ) M 21 03070

 ( 220 ) 2021.08.23.

 ( 731 )  Simon Mária, Gyomaendrőd (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 )  3    Masszázs waxok; masszázs olajok- és tejek; masszázsgyertyák kozmetikai célokra; testápolási cikkek.

 10    Masszázs készülékek; masszírozó berendezéssel felszerelt terápiás készülékek; masszázsgolyók; thermo

 masszázspárnák; vibromasszázs készülékek.

  41    Oktatás; nevelés; szakmai képzés; masszázs tanfolyamok szervezése; masszázsoktatás.

 44    Emberi egészségügyi szolgáltatások; terápiás testkezelések; kozmetikai arc- és testkezelési szolgáltatások;

 kozmetikai testkezelések; szépségápolási tanácsadás.

 ( 210 ) M 21 03354

 ( 220 ) 2021.09.22.

 ( 731 )  ExResearch and Development Kutató és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Csaba Anita Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ExRFIDTAG

 ( 511 ) 9    Címkék integrált RFID-chipekkel; rádiófrekvenciás azonosítással működő (RFID) olvasók; rádiófrekvenciás

azonosító (RFID) címkék, elektronikus jeladók, jeladó-vevő készülékek, rádiófrekvenciás jeladók, vezeték nélküli

adókészülékek, tesztelő és minőségellenőrző eszközök, robbanásveszélyes térben alkalmazható rádiófrekvenciás

 jeladó.

 ( 210 ) M 21 03414

 ( 220 ) 2021.09.23.

 ( 731 )  Italköz Kft., Telki (HU)

 ( 541 ) BORIRODA

 ( 511 )   33    Borok.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 21 03589

 ( 220 ) 2021.10.15.

 ( 731 )  Salt Pay Co Limited, Grand Cayman, One Nexus Way, Camana Bay (KY)

 ( 300 )  V0121287 2021.04.15. IS

 ( 740 )  Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Szoftverek; alkalmazásszoftverek; hardverek és platformok, beleértve a kereskedelemmel,

e-kereskedelemmel, fizetéssel, e-fizetéssel, faktoringgal, kereskedői hitelezéssel, fogyasztási hitelszolgáltatással,

rendelési szolgáltatásokkal, készletgazdálkodással, szállítással, kézbesítéssel, ügyfélszolgálattal,

ügyfélkapcsolat-kezeléssel, üzleti menedzsmenttel, üzleti optimalizálással, reklám és marketinggel

kapcsolatosakat; értékesítési hely szoftver; alkalmazás szoftver; hardver és platformok; hardver, terminálok és

készülékek értékesítési helyszíni fizetésekhez; érintés nélküli fizetésekhez és e-fizetésekhez, beleértve azokat is,

amelyek SIM-kártyákat, szkennereket és nyomtatókat tartalmaznak; elektronikus értékesítési pontok rendszerei;

 kódolt intelligens kártyák.

 35    Üzleti, e-kereskedelmi adminisztráció, menedzsment szolgáltatások és marketing szolgáltatások,

nevezetesen fizetésekhez, e-fizetésekhez, értékesítési pontokhoz és ezekhez kapcsolódó szoftverekhez kapcsolódó

szolgáltatások; készletgazdálkodási szolgáltatások; rendelési szolgáltatások mások számára és számítógépes

készletrendelés, beleértve az automatikus újrarendelést is; üzleti adminisztráció és menedzsment a szállítás és a

kézbesítés területén; marketing és promóció; ügyfélkapcsolati menedzsment és üzleti optimalizálási

szolgáltatások; ügyfélhűség és ösztönző rendszerek kezelése; a fentiekkel kapcsolatos információk,

 ügyfélszolgálat, támogatás és tanácsadás biztosítása.

 36    Értékesítési pontos és érintésmentes fizetési tranzakciós szolgáltatások; az értékesítési helyszíni fizetések, az

érintés nélküli fizetések, az e-fizetések és az értékesítési helyek tranzakcióinak feldolgozásának biztosítása;
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faktoring szolgáltatások; kereskedelmi hitelezési és fogyasztási hitelszolgáltatások, a fentiekkel kapcsolatos

 információk, ügyfélszolgálat, támogatás és tanácsadás biztosítása.

 42    Szoftveres szolgáltatások, nevezetesen szoftver tervezése, létrehozása, telepítése, frissítése, karbantartása és

műszaki támogatása a kereskedelem, az e-kereskedelem, az üzleti optimalizálás, az üzleti támogatás, a fizetések,

az e-fizetések, a pénzügyi szolgáltatások, a faktoring, a kereskedelmi hitelezés, a fogyasztói hitel, rendelési

szolgáltatások, készletgazdálkodás, szállítás, kézbesítés, ügyfélszolgálat, ügyfélkapcsolat-kezelés, reklám és

marketing területén; hardver szolgáltatások, nevezetesen, kereskedelemmel, e-kereskedelemmel, üzleti

optimalizálással, üzleti támogatással, fizetéssel és e-fizetéssel kapcsolatos készülékek és terminálok tervezése,

 létrehozása, karbantartása és frissítése; információ, tanácsadás és támogatás biztosítása a fentiekkel kapcsolatban.

 ( 210 ) M 21 04153

 ( 220 ) 2021.12.08.

 ( 731 )  Rókusfalvy Birtok Kft., Budaörs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 21 04158

 ( 220 ) 2021.12.09.

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

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

 ( 541 ) JNTL CONSUMER HEALTH

 ( 511 ) 3    Gyógyszermentes arc- és testápoló termékek, úgymint tisztítószerek, testápolók, krémek, eldobható, vegyi

anyagokkal vagy vegyületekkel impregnált törlőkendők a személyi higiéniához, törlőkendők és betétek,

bőrradírok, hidratáló krémek és fényvédő krémek; arcmaszkok; arcpakolások; öregedésgátló krémek és

gyógyszermentes öregedésgátló szérumok; borotvazselé; napvédő krém, azaz naptej; gyógyszermentes mellkasi

bedörzsölő krémek, nem orvosi vagy terápiás felhasználáshoz; gyógyszermentes pelenkakiütés elleni testápolók,

kenőcsök és krémek; kozmetikumok, úgymint bronzosító, ajakceruza, szájfény, ajakbalzsam, ajakfesték és

ajakalapozó, folyékony alapozó, kompakt alapozó és arcpúder, szempillaspirál, szemhéjfesték, szemceruza,

sminkeltávolító; hajápoló készítmények; hajápoló termékek, úgymint samponok, kondicionálók, zselék, habok,

spray-k, hajápolók, szérumok, kenőcsök, balzsamok, puhítószerek, táplálók, olajok és gyógyszermentes

helyreállító kezelések; baba piperecikkek, úgymint babaolaj; babapúder; testápoló; bőrápoló; hajsamponok és

kondicionálók; hajkifésülő szerek; baba kölni; vattapamacsok személyes használatra; előnedvesített

mosdókendők; gyógyszermentes szájvíz; gyógyszermentes feloldódó lapocskák szájápolásra; gyógyszermentes

 leheletfrissítő feloldódó lapocskák; gyógyszermentes leheletfrissítők; fogkrém.

5    Ragtapaszok; sebkötözőszerek, úgymint ragtapaszok, gézpárnák, gézszivacsok, orvosi ragasztószalag, pólyák

és kötszerek bőrsérülésekhez; elsősegélycsomagok; antibiotikumok égési sérülések, általános és helyi bakteriális

és vírusos fertőzések kezelésére; helyi fertőtlenítő spray a fertőzések elleni védekezéshez és a

fájdalomcsillapításhoz; gyógyszeres ajakápoló készítmények; antiszeptikus és antibakteriális készítmények

sebkezeléshez; orvosi tisztítószerek a sebgyógyításhoz; kézfertőtlenítő és fertőtlenítő készítmények; gyógyszeres

bőrápoló készítmények a pattanások kezelésére; gyógyszerkészítmények integumentális állapotok kezelésére,

úgymint, testápolók, zselék, bőrápoló oldatok; gyógyszeres bőrápoló készítmények, úgymint testápolók, gélek,

ionizálók, tisztítószerek, hidratálók, hámlasztók, olajok és ionizálók; gyógyszeres napozó készítmények, úgymint

napfény blokkolók, napvédő készítmények és naptejek; gyógyszeres bőrápoló készítmények az ekcéma
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kezelésére; gyógyszeres öregedésgátló bőrápoló készítmények; gyógyszeres pelenka kiütés elleni krém;

vitaminok; vitamincseppek; gumicukor vitaminok; torokfertőtlenítő tabletták; a torokfájás enyhítésére szolgáló

készítmények; köhögéscsillapító szirup; köhögéscsillapító készítmények; étrend-kiegészítők és

táplálékkiegészítők; étrend-kiegészítők az immunrendszer támogatására; természetes alvássegítő készítmények;

csecsemők bélgázosodásának és gyomorpanaszainak kezelésére szolgáló grippervíz-készítmények; orrmelléküreg

dugulás kezelésére szolgáló készítmények; étrend-kiegészítő az emésztés elősegítésére; probiotikus

étrend-kiegészítők; orrspray készítmény; gyógyszerkészítmények a felső légúti tünetek enyhítésére és

megelőzésére; orr duzzanatának csökkentésére szolgáló szerek; gyógyfürdőkúra készítmény az irritált, viszkető,

gyulladt bőr megnyugtatására és enyhítésére; gőzfürdő termékek a megfázás kezelésére; fájdalomcsillapítók;

antihisztaminok; allergia kezelésére szolgáló készítmények; nyugtatók; orrmelléküreg dugulás kezelésére

szolgáló készítmények; helyi fájdalomcsillapítók; viszketés elleni gélek és krémek; gyógyszeres szájvíz;

szemészeti készítmények; szemcseppek; gyógyszerészeti hasmenés elleni készítmények; gyógyszerkészítmények,

úgymint savcsökkentők és savlekötők a gyomor-bélrendszeri rendellenességek kezelésére; dohányzásról való

leszokást elősegítő gyógyszerkészítmények; gyógyszerészeti eszközök, vagyis a dohányzásról való leszokáshoz

 használatos szájspray-k; gyógyszeres hajnövesztő szerek.

 10    Orvosi eszköz és készülék bőrbetegségek kozmetikai és orvosi kezelésére; öntapadós kompressziós

kötszerek orvosi célokra; melegítő vagy hűsítő csomagocskák terápiás célokra; hőleadást elősegítő pakolások

 terápiás célokra.

  21    Fogselyem, fogköztisztítók, utántöltők fogselyemhez; fogkefék.

 35    Fogyasztói termékinformációk biztosítása bőr- és hajápolással, fényvédelemmel, wellnesszel, egészséggel

és egészséges életmóddal, fitnesszel, táplálkozással és életmód-wellnesszel kapcsolatban; bőr- és hajápolási

termékekkel, fényvédő termékekkel, fogászati termékekkel, köhögés kezelésére szolgáló termékekkel, megfázás

kezelésére szolgáló termékekkel, allergia kezelésére szolgáló termékekkel, táplálkozási termékekkel kapcsolatos

 online kiskereskedelmi bolti szolgáltatások.

 41    Oktatási szolgáltatások, amelyek online programok lebonyolítása a szépség, az egészségügy, a terhesség, a

gyermeknevelés, a babagondozás és a gyermekgondozás területén, valamint az ezekkel terjesztett nyomtatható

oktatási anyagok a bőrről és az egészségügyről; nem letölthető oktatási anyagok biztosítása cikkek és

prospektusok formájában a szépség és egészségügy területén; online, nem letölthető kiadványok biztosítása

 szépségápolással és egészséggel kapcsolatos cikkek, hírlevelek és blogok formájában.

 42    Termékkutatás és -fejlesztés a szépség, wellness, allergia, nevelés, gyermekgondozás, babaápolás és

 egészségügyi termékek területén.

 44    Információnyújtás a fogyasztói termékek, szépségápolás, egészségügy, wellness, allergia, táplálkozás,

 terhesség, gyermeknevelés, babagondozás és gyermekgondozás területén.

 ( 210 ) M 21 04276

 ( 220 ) 2021.12.19.

 ( 731 )  Szabó Marcell, Miskolc (HU)

 ( 541 ) Juventus Rádió

 ( 511 )   38    Rádióadás.

 ( 210 ) M 21 04282

 ( 220 ) 2021.12.20.

 ( 731 )  Hossein Janpour, Teherán (IR)

 ( 740 )  Dr. Tóth T. Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 4    Ipari olajok és zsírok; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek; tüzelőanyagok (beleértve

 a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.

6    Nem nemesfémek es ezek ötvözetei; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; fémanyagok vasúti
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vágányokhoz; nem elektromos fémkábelek es fémvezetékek; lakatosipari termékek, fém tömegcikkek; fémcsövek

es csővezetékek; páncélszekrények; hordócsapok fémből; padlóburkolatok fémből (1); burkolólapok fémből,

épületekhez; rézgyűrűk; sárgaréz, nyers vagy félig megmunkált állapotban (1); rézhuzal, nem szigetelt; sárgaréz,

 nyers vagy félig megmunkált állapotban (2); ércek.

7    Csapágyak [gépalkatrészek]; tengelykapcsolók, nem szárazföldi járművekhez (1); csapágybakok,

csapágykonzolok gépekhez csapágyak sebességváltók tengelyéhez; csapágyak [gépalkatrészek]; szíjak gépekhez;

hengerfejek motorokba; hengerek gépekhez; hengerek motorokhoz és hajtóművekhez; védőlapok, védőpajzsok

[gépalkatrészek] (1);olajfinomító gépek; motorok (a szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók es

erőátviteli elemek (a szárazföldi járművek céljára készültek kivételével); nem kézi müködtetésű mezőgazdasági

 eszközök, keltetőgépek.

 8    Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; vágó- és szúrófegyverek; borotvák.

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

 berendezések.

  12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

 17    Kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám es ezek pótanyagai, tengelykapcsoló betétek; félig

megmunkált fékbetét anyagok; hengertömítések; sajtolt műanyag ipari célra; tömítő-, kitömő- es

 szigetelőanyagok; nem fémből készült rugalmas csövek.

 20    Bútorok, tükrök, keretek; kartotéktartó szekrények (1); kartotéktartó szekrények (2); zuhanyülőkék;

asztalok; asztalok fémből; asztallapok (2); székek [ülések]; tükörcsempék; irodabútorok; ajtócsukók (nem

 elektromos, nem fémből).

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

 ( 210 ) M 22 00082

 ( 220 ) 2022.01.11.

 ( 731 )  Burget Péter Kornél, Budapest (HU)

 ( 740 )  Meiszner Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Vitalissimo

 ( 511 ) 3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; nem gyógyhatású fogkrémek; illatszerek,

 eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok.

 5    Étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

  32    Alkoholmentes italok; ásványvizek és szénsavas vizek.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

  44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek vagy állatok részére.

 ( 210 ) M 22 00122

 ( 220 ) 2022.01.14.

 ( 731 )  HGY Invest Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

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

  33    Borok.

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

 ( 210 ) M 22 00203

 ( 220 ) 2022.01.23.

 ( 731 )  Hamvas Brigitta, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Balázs Katalin Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 541 ) GHOO

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

 ( 210 ) M 22 00208

 ( 220 ) 2022.01.24.

 ( 731 )  Dr. Kalmár Mendel Gergely Kornél, Szeged (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Elixírek (gyógyászati készítmények); étrend-kiegészítő enzimek; növényi kivonatok gyógyszerészeti

 felhasználásra; oldatok, folyatékok gyógyszerészeti használatra.

  30    Gabona készítmények.

  31    Friss fokhagyma.

 ( 210 ) M 22 00228

 ( 220 ) 2022.01.25.

 ( 731 )  CEG. Central Europe Gate Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Samman Anas, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Rizs.

 ( 210 ) M 22 00393

 ( 220 ) 2022.02.10.

 ( 731 )  Egri Katalin Ágota, Veresegyház (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Kávé; tea; cukor; nádcukor; csokoládé; édességek, beleértve a kávé, kakaó, mandula és mogyoró alapú

 édességeket is.

 35    Kávé, tea, cukor, nádcukor, cukorka, csokoládé, édességek; beleértve a kávé, kakaó, mandula és mogyoró

 alapú édességek kis- és nagykereskedelme, beleértve az interneten történő kereskedelmet is.

 ( 210 ) M 22 00498

 ( 220 ) 2022.02.18.

 ( 731 )  HN MONDA BISZTRÓ Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Hevér Judit, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 22 00591

 ( 220 ) 2022.03.01.
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 ( 731 )  Labát Krisztián, Bag (HU)

 ( 740 )  Dr. Gyöngy Mónika, Kartal

  

( 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.

 ( 210 ) M 22 00701

 ( 220 ) 2022.03.10.

 ( 731 )  B2R Sportszolgáltató és Kereskedelmi Kft., Páty (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Oktató-, szórakoztató, sport- és kulturális eszközökkel és létesítményekkel kapcsolatos bérbeadási

szolgáltatások; állatokkal kapcsolatos sportesemények és versenyek szervezése; edzési, sportolási létesítmények

foglalása; edzőlétesítmények biztosítása sportoláshoz; élő sportesemények lebonyolítása; közösségi

sportrendezvények szervezése; létesítmények biztosítása sport rekreációs tevékenységekhez; létesítmények

biztosítása sporteseményekhez; létesítmények biztosítása sportversenyekhez; létesítmények biztosítása sport

klubok részére; létesítmények rendelkezésre bocsátása sportrendezvényekhez, sport- és atlétikai versenyekhez és

díjátadókhoz; sport edzőtábori szolgáltatások; sport- és szabadidős tevékenységek; sport klub szolgáltatások;

sportesemények biztosítása és rendezése; sportesemények és sportversenyek szervezése; sportesemények

megrendezése; sportesemények megszervezése; sportlétesítmények fenntartása; sportlétesítmények működtetése;

sportoktatás; sportoktatás/edzés; sportversenyek és sporttevékenységek szervezése; sportversenyek rendezése;

sportversenyek szervezése, rendezése és lebonyolítása; szórakoztató sportszolgáltatások; szórakoztató

szolgáltatások sportesemények formájában; kutyakiállítások, bemutatók rendezése; kutyakiállítások,

 kutyabemutatók.

 43    Szállodák, szállók, panziók, üdülő és turista szálláshelyek; üdülési szállás biztosítása; átmeneti

 szálláskiadás.

 ( 210 ) M 22 00703

 ( 220 ) 2022.03.10.

 ( 731 )  B2R Sportszolgáltató és Kereskedelmi Kft., Páty (HU)

 ( 541 ) DogFlow

 ( 511 )  41    Sporttal kapcsolatos képzési szolgáltatások; sporttal kapcsolatos oktatási szolgáltatások;

sporttevékenységek; sporttevékenységek és sportversenyek szervezése; sporttevékenységek oktatása;

sporttevékenységekkel kapcsolatos edzői szolgáltatások; sporttevékenységekkel kapcsolatos tanfolyamok;

sportversenyek és sportesemények szervezése; sportversenyek és sportesemények megszervezése; sportversenyek

és sporttevékenységek szervezése; sportversenyek rendezése; sportversenyek szervezése, rendezése és

 lebonyolítása; sportpályák bérbeadása; sportrendezvényeken használt felszerelések kölcsönzése.

 43    Szállásbiztosítás nyaralók számára; szállást és reggelit biztosító szolgáltatások; üdülési szálláshely

 biztosítása; üdülési szálláshelyek biztosítása.

 ( 210 ) M 22 00710

 ( 220 ) 2022.03.11.

 ( 731 )  Wéberné Gál Bernadett Éva, Ellend (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   21    Asztaldíszek.

 ( 210 ) M 22 00712

 ( 220 ) 2022.03.12.

 ( 731 )  Stubenvoll Péter, Sopron (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Korrepetálás; magánórák adása a matematika területén; magánórák adása a mértan területén; oktatóvideók

készítése; DVD- és CD-ROM filmgyártás; eredeti felvételek készítése; filmek és videofilmek gyártása;

filmgyártás oktatási célokra; hang- és/vagy videofelvételek készítése; oktatási beszámolók készítése; oktatási célú

hang- és videofelvételek készítése; angol nyelvű oktatási szolgáltatások; felső tagozatosok oktatása; képzés és

oktatás; középiskolai oktatás; középiskolai oktatási szolgáltatások; oktatási anyagok fejlesztése; oktatási anyagok

 terjesztése; online, nem letölthető videók biztosítása; online távoktatási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 00721

 ( 220 ) 2022.03.16.

 ( 731 )  Novel Food Kft., Gyula (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )   18    Ernyők, esernyők; napernyők.

  25    Rövidnadrágok, sortok; pamut rövidnadrágok.

  26    Hímzések ruházati cikkekhez, hímzett szövetek.

 32    Ale [angol sör]; ipa (indiai pale ale sörök); kávé ízű ale sör; pale ale világos sör; alacsony alkoholtartalmú

sörök; alkoholmentes sör; alkoholmentes sörízű italok; árpabor [sör]; ásványi anyagokkal dúsított sörök; bock

sör; búzasör; citromos sör [shandy]; porter [sör]; malátasör; malátacefre; láger sörök [alsóerjesztésű sörök]; kvasz

[alkoholmentes ital]; kézműves sörök; kávé ízű sör; ízesített sörök; fekete sör [pörkölt maláta sör]; gluténmentes

sör; stout [erős barna sör]; sörutánzat; sörök; sörcefre; söralapú koktélok; sör és alkoholmentes sör; sör alapú

italok; saison sör; alkoholmentes malátaitalok; alkoholmentes, szénsavas gyümölcsitalok; fagyasztott

 gyümölcsalapú italok; ízesített szénsavas italok.

 35    Egyéni reklámok elkészítése mások számára; digitális marketing; digitális hálózatok útján nyújtott

marketing szolgáltatások; digitális reklámszolgáltatások; hirdetés és reklámozás; nyomdaipari termékek

megjelenítése reklámcélból; nyomtatott anyagok elektronikus megjelentetése reklámcélra; nyomtatványok

 megjelenítése reklámozási célból, elektronikus formában; online reklám- és marketingszolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 00722

 ( 220 ) 2022.03.17.

 ( 731 )  Béres Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikai szerek, termékek.

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati termékek, készítmények; gyógyszerek humángyógyászati

használatra, vagy állatorvosi célokra; váz- és izomrendszeri, valamint ízületi betegségek kezelésére szolgáló

gyógyszerek; ízületi és izomfájdalmak kezelésére szolgáló gyógyszerek; gyulladásgátló és reuma-elleni

gyógyszerek; étrend-kiegészítók emberek és állatok számára; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz
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 adaptált diétás élelmiszerek; speciális gyógyászati célra szánt élelmiszerek.

  10    Gyógyászati készülékek és eszközök; gyógyászati segédeszközök; orvostechnikai eszközök.

 ( 210 ) M 22 00724

 ( 220 ) 2022.03.17.

 ( 731 )  BIOFILTER Zrt., Törökbálint (HU)

 ( 541 ) Biofilter Zrt. Körforgásban a környezetért

 ( 511 )  29    Étkezési olajok; étkezési olajok ételek elkészítéséhez; canola olaj, repceolaj; olajkeverék [étkezési]; növényi

olajok étkezési célra; olajok, étkezési; napraforgóolaj, étkezési; növényi zsírok étkezési felhasználásra; növényi

 zsírok főzéshez; zsírok, étkezési; pálmaolaj táplálkozási használatra.

 39    Áruszállítás és raktározás; áruszállítás és tárolás; folyékony hulladék begyűjtése; hulladék szállítása

hulladéklerakó helyekre; hulladékszállítási szolgáltatások; hulladéktároló konténerek, tartályok bérbeadása;

 hulladéktárolás.

 40    Hulladék és szemét újrahasznosítása; hulladék újrahasznosítás; hulladék újrahasznosításával kapcsolatos

tájékoztatás; hulladékanyagok kezelése; hulladékanyagok kezelése a környezetszennyezés-szabályozás terén;

hulladékból visszanyert anyagok kezelése; hulladékkezelés; hulladékkezelés [átalakítás]; hulladékkezelés

[újrahasznosítás]; hulladékkezelési szolgáltatások [újrahasznosítás]; hulladékmegsemmisítés; hulladékok és

 újrahasznosítható anyagok szétválasztása; hulladékok kezelése [átalakítása].

 ( 210 ) M 22 00750

 ( 220 ) 2022.03.18.

 ( 731 )  Gombás Tibor, Nadap (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  44    Arcápolási szolgáltatások; cérnaszálas szemöldökszedési szolgáltatások; kozmetikai arckezelési

szolgáltatások; kozmetikai arckezelés; kozmetikai lézeres bőrkezelés; kozmetikai sminkelési szolgáltatások;

kozmetikai tanácsadó szolgáltatás; kozmetikai termékek felvitele az arcra; kozmetikával kapcsolatos tanácsadási

szolgáltatások; lézeres bőrfiatalító szolgáltatások; lézeres szőreltávolító kozmetikai kezelés; lézeres szőrtelenítési

szolgáltatások; mikropigmentációs szolgáltatások; online sminktanácsadási szolgáltatások; smink szolgáltatások;

sminkelési tanácsadás és annak alkalmazása; sminkesek, sminkmesterek szolgáltatásai; sminkszolgáltatások;

sminktanácsadási szolgáltatások online vagy személyesen; szemöldök-festési szolgáltatások;

szemöldök-formázási szolgáltatások; szemöldök-tetoválási szolgáltatások; szemöldökfestési szolgáltatások;

szempilla-festési szolgáltatások; szempilla-hosszabbítási szolgáltatások; szempillafestési szolgáltatások;

szempillagöndörítő szolgáltatások; szépészeti szolgáltatások, különösen szempillák terén; szépségápolás;

szépségápolás emberek részére; szépségszalonok; szépségszalonok szolgáltatásaival kapcsolatos tájékoztatás;

színelemzés [kozmetikai szolgáltatások]; barnító szalon és szolárium által nyújtott szolgáltatások; gyantás

szőrtelenítés; gyantázási szolgáltatások szőr eltávolítására embereknek; gyógyfürdőben nyújtott szépségápolási

szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; higiéniai szolgáltatások emberek számára; kozmetikai

arckezelési szolgáltatások; kozmetikai kezelés; kozmetikai kezelések; kozmetikai szolgáltatások; kozmetikai

szőreltávolító lézerkezelés; kozmetikai arcápoló szolgáltatások; kozmetikai vizsgálat; szépségápolási kezelések;

szépségápolási tanácsadás; szépségápolással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szépségápolással kapcsolatos

tanácsadás; szépségápolással kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; szépséggel kapcsolatos információnyújtás;

szépségszalon szolgáltatások; szépségszalon szolgáltatások; szőrtelenítés elektrolízissel; szőrtelenítő kezelések;

szőrtelenítő szolgáltatások embereknek; tanácsadás a szépségápolással kapcsolatban; tanácsadás a test- és

szépségápolás területén; tanácsadás az interneten keresztül a test- és szépségápolás területén; tanácsadási

szolgáltatások a sminkelés területén; tartós smink szolgáltatások; tartós szempillagöndörítési szolgáltatások;

testszőrzet-eltávolítással kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; végleges szőrtelenítési és szőrcsökkentő

 szolgáltatások.
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 ( 210 ) M 22 00781

 ( 220 ) 2022.03.22.

 ( 731 )  Nádudvari Élelmiszer Feldolgozó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Nádudvar (HU)

 ( 740 )  Winkler, Barna és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek; étkezési

 olajok és zsírok.

 ( 210 ) M 22 00787

 ( 220 ) 2022.03.23.

 ( 731 )  Central Chemical Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 1    Fagyálló anyagok; fagyálló folyadékok; tisztító vegyszerek; vegyi adalékanyagok; vegyi adalékanyagok

víztisztításhoz; fagyás elleni adalékanyagok; vegyi adalékanyagok lerakódás megakadályozására; vegyi

adalékanyagok zavarosság megakadályozására; vegyi adalékanyagok fagyás elleni védelemhez;

fémtartósítószerek [vegyi]; fémek bevonására használt vegyszerek; fémkonzerválók [vegyszer]; fémek kezelésére

használt vegyszerek; fémfelületek kezeléséhez használt vegyszerek; vegyi készítmények lerakódások

eltávolítására fémekről; vegyi készítmények korrózió meggátlására; korrózióállóságot fokozó kezelésre használt

vegyszerek; korrózió megakadályozására használt vegyi adalékok fűtőanyagokhoz; korrózió megelőzésére

szolgáló vegyi anyagok; impregnálószerek; fagyálló vegyszerek; vegyszerek tisztítóhatás-fokozók formájában;

hűtőanyagok; vegyi adalékanyagok hűtőanyagokhoz; vízkőképződést gátló vegyi készítmények vízzel működő

 hűtő- és fűtőrendszerekben; fűtőrendszerekhez és hűtőrendszerekhez használt öblítőszerek.

3    Tisztítószerek; tisztító folyadékok; tisztító oldatok; tisztítóspray-k; vegyi tisztítókészítmények háztartási

célokra; tisztítóanyagok fémekhez; vegytisztító készítmények; vízkőeltávolító készítmények háztartási célokra;

tisztító zselék; tisztító hab; tisztítóolajok; tisztítóbalzsamok; tisztító habok; tisztító krémek; ammónia

 [tisztítószer]; maró tisztítószerek; emulgeáló oldószeres tisztítók; vegyi tisztítókészítmények háztartási célokra.

6    Fém szeparációs tartályok, elválasztó tartályok; folyadéktárolók [tartályok] fémből; gáztároló tartályok

fémből; üresen árusított acéltartályok; tárolók [fémszerkezetek]; fémtartályok, tároló hordók; ivóvíz tárolók

 fémből; fém víztárolók [szerkezetek]; acél tágulási tartályok; szénacél tartályok, tárolók.

 11    Hőszivattyúk, hőpumpák; levegő hőszivattyús vízmelegítők; energia feldolgozására szolgáló hőszivattyúk,

hőpumpák; melegvizes bojlerek; kazánok, bojlerek; háztartási bojlerek; elektromos bojlerek, vízmelegítők;

kazánok, bojlerek fűtőrendszerekben való használatra; elektromos bojlerek, kazánok központi fűtési

rendszerekhez; bojlerek, kazánok melegvíz-szolgáltató berendezésekhez; központi fűtési berendezések részét

képező kazánok, bojlerek; akkumulációs bojlerek; kazánok, bojlerek fűtőberendezésekhez; berendezések

központi fűtéshez; elektromos melegítő-tárolók; elektromos vízmelegítő készülékek; elektromosan melegített

forróvizes tartályok; forróvizes berendezések; forróvíztartályok; fűtőberendezések tárolókhoz, tartályokhoz;

fűtőberendezések [víz]; fűtőkazánok, fűtőbojlerek; fűtőkészülékek és -berendezések; gázbojlerek

vízmelegítéshez; gázkazánok, gázbojlerek; gáztüzelésű vízmelegítők; gázzal működő vízmelegítők háztartási

célokra; tárolós vízmelegítők; vízforraló kazánok; vízmelegítők és bojlerek, kazánok; vízmelegítők; vízmelegítő

berendezések; puffertárolók; rozsdamentes acél puffertárolók; zománcozott használati melegvíz tárolók;

rozsdamentes acél használati melegvíz tárolók; indirekt tárolók; hűtőtartályok [gáz]; gázhűtő berendezések;

gázüzemű fűtőberendezések; gázégető berendezések; gázüzemű hőgenerátorok; gáztüzelésű kazánok; gáztüzelésű

fűtőberendezések; gázmelegítő berendezések; szikragyújtók gázkészülékekhez; fűtőberendezések gáznemű
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fűtőanyagokhoz; gázüzemű központi fűtőberendezések; gázüzemű helyiségfűtő berendezések; gázbojlerek

[kivéve gépalkatrészek]; gáztüzelésű térfűtő berendezések; gáztüzelésű térfűtő készülékek; gáztüzelésű

helyiségfűtő berendezések; gázfűtésű vízmelegítők [háztartási használatra]; gázkazánok központi fűtési

rendszerekhez; gáztüzelésű kazánok háztartási melegvíz előállítására; elzárószelepek, mint gázkészülékek

biztonsági részei; elzárócsapok, mint gázkészülékek biztonsági készülékei; szabályozó és biztonsági tartozékok

gázvezetékekhez; égők, égőfejek gáz kazánegységekben történő elégetésére; gáztüzelésű kisegítő kazánegységek

háztartási központi fűtéshez; gáztüzelésű kisegítő kazánegységek háztartási melegvíz rendszerekhez; hőcserélők;

hőcserélők központi fűtési célokra; hőkezelő berendezések; hőcserélők, nem gépalkatrészek; hőtárolók;

hőszabályozó szelepek [fűtőberendezések részei]; hővisszanyerő berendezések; vízhűtők; vízlágyítók;

víztisztítók; vízkezelő berendezések vízlágyításra; vízkezelő berendezések víztisztításra; vízszűrő berendezések;

vízszűrő készülékek; vízkezelő berendezések; vízkezelő egységek; vízkezelő készülékek; vízszűrő egységek;

vízhűtő berendezések; vízhűtő készülékek; vízlágyító egységek; víztisztító készülékek; víztisztító berendezés;

víztisztító szűrők; vízlágyítók [készülékek]; ipari víztisztítók; vízszabályozó berendezések; vízszabályozó

szelepek; szűrők víztisztítókhoz; vízkezelő egységek víz levegőztetéséhez és keringetéséhez; szűrőpatronok

[vízkezelő berendezések]; ozmózisos vízkezelő berendezések; szűrők vízellátó berendezésekhez; automata

vízelosztó berendezések; vízelosztó szerelvények fűtéshez; légtelenítők vízelosztó berendezésekhez; ipari

víztisztító berendezések; membrános víztisztító berendezések; vízszűrésre szolgáló membránok; víztisztítók

háztartási célokra; klórozó egységek vízkezeléshez; szűrőkészülékek vízszolgáltató berendezésekhez; légtelenítők

vízszolgáltató készülékekhez; víz mésztelenítésére szolgáló berendezések; vezetékes víz tisztító berendezések;

háztartási vezetékes víz szűrők; vízszűrő eszközök [kivéve gépek]; vízszűrő berendezések ipari használatra;

vízszűrő berendezések háztartási használatra; üresen árusított vízszűrő palackok; szűrőelemek vízellátó tartályok

légtelenítőihez; membránszűrő egységek vízkezelő készülékekhez; vízlágyító készülékek és berendezések;

víztisztító készülékek és gépek; vízmelegítők [melegvíz ellátó rendszerekhez]; elektromos víztisztítók háztartási

célokra; vízkezelésre használt ionizáló berendezések; fordított ozmózisos membránszűrők vízkezeléshez;

berendezések vízszolgáltatás vezérlésére, ellenőrzésére; ultraibolya sterilizáló készülékek [vízkezelő

berendezések]; vegyi sterilizáló készülékek [vízkezelő berendezések]; fordított ozmózis szűrőegységek [vízkezelő

berendezések]; hőszabályozó szelepek [vízellátó berendezések részei]; elektromos víztisztító szűrők [nem gépek];

víztisztító, sótlanító és szabályozó berendezések; áramlásgátlók reverz ozmózisos víztisztító egységekhez; ivóvíz

előállítására szolgáló víztisztító egységek; elektromos víztisztító szűrők háztartási célokra; reverz ozmózist

alkalmazó vízsótalanító berendezések; égők, kazánok és fűtő/melegítőkészülékek; hűtőberendezés; hűtőtartályok

[elektromos]; hűtőberendezések és -felszerelések; nyomás alatti víztározók; nyomás alatti víztartályok;

nyomástartó tartályok sterilizáláshoz; víztárolók; fűtőelemek, fűtőtestek; fűtőberendezések; elektromos

fűtőelemek; elektromos fűtőtestek; elektromos fűtőszálak; fűtőbojlerek/-kazánok; elektromos fűtőberendezések;

fűtő berendezésekhez használt hűtőbordák; folyadékhűtő készülékek; folyadékhűtő berendezések; folyadékhűtő

 készülékek alkatrészei; folyadékhűtő berendezések alkatrészei.

 ( 210 ) M 22 00788

 ( 220 ) 2022.03.23.

 ( 731 )  Central Chemical Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Fagyálló anyagok; fagyálló folyadékok; tisztító vegyszerek; vegyi adalékanyagok; vegyi adalékanyagok

víztisztításhoz; fagyás elleni adalékanyagok; vegyi adalékanyagok lerakódás megakadályozására; vegyi

adalékanyagok zavarosság megakadályozására; vegyi adalékanyagok fagyás elleni védelemhez;

fémtartósítószerek [vegyi]; fémek bevonására használt vegyszerek; fémkonzerválók [vegyszer]; fémek kezelésére

használt vegyszerek; fémfelületek kezeléséhez használt vegyszerek; vegyi készítmények lerakódások

eltávolítására fémekről; vegyi készítmények korrózió meggátlására; korrózióállóságot fokozó kezelésre használt
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vegyszerek; korrózió megakadályozására használt vegyi adalékok fűtőanyagokhoz; korrózió megelőzésére

szolgáló vegyi anyagok; impregnálószerek; fagyálló vegyszerek; vegyszerek tisztítóhatás-fokozók formájában;

hűtőanyagok; vegyi adalékanyagok hűtőanyagokhoz; vízkőképződést gátló vegyi készítmények vízzel működő

 hűtő- és fűtőrendszerekben; fűtőrendszerekhez és hűtőrendszerekhez használt öblítőszerek.

3    Tisztítószerek; tisztító folyadékok; tisztító oldatok; tisztítóspray-k; vegyi tisztítókészítmények háztartási

célokra; tisztítóanyagok fémekhez; vegytisztító készítmények; vízkőeltávolító készítmények háztartási célokra;

tisztító zselék; tisztító hab; tisztítóolajok; tisztítóbalzsamok; tisztító habok; tisztító krémek; ammónia

 [tisztítószer]; maró tisztítószerek; emulgeáló oldószeres tisztítók; vegyi tisztítókészítmények háztartási célokra.

6    Fém szeparációs tartályok, elválasztó tartályok; folyadéktárolók [tartályok] fémből; gáztároló tartályok

fémből; üresen árusított acéltartályok; tárolók [fémszerkezetek]; fémtartályok, tároló hordók; ivóvíz tárolók

 fémből; fém víztárolók [szerkezetek]; acél tágulási tartályok; szénacél tartályok, tárolók.

 11    Hőszivattyúk, hőpumpák; levegő hőszivattyús vízmelegítők; energia feldolgozására szolgáló hőszivattyúk,

hőpumpák; melegvizes bojlerek; kazánok, bojlerek; háztartási bojlerek; elektromos bojlerek, vízmelegítők;

kazánok, bojlerek fűtőrendszerekben való használatra; elektromos bojlerek, kazánok központi fűtési

rendszerekhez; bojlerek, kazánok melegvíz-szolgáltató berendezésekhez; központi fűtési berendezések részét

képező kazánok, bojlerek; akkumulációs bojlerek; kazánok, bojlerek fűtőberendezésekhez; berendezések

központi fűtéshez; elektromos melegítő-tárolók; elektromos vízmelegítő készülékek; elektromosan melegített

forróvizes tartályok; forróvizes berendezések; forróvíztartályok; fűtőberendezések tárolókhoz, tartályokhoz;

fűtőberendezések [víz]; fűtőkazánok, fűtőbojlerek; fűtőkészülékek és -berendezések; gázbojlerek

vízmelegítéshez; gázkazánok, gázbojlerek; gáztüzelésű vízmelegítők; gázzal működő vízmelegítők háztartási

célokra; tárolós vízmelegítők; vízforraló kazánok; vízmelegítők és bojlerek, kazánok; vízmelegítők; vízmelegítő

berendezések; puffertárolók; rozsdamentes acél puffertárolók; zománcozott használati melegvíz tárolók;

rozsdamentes acél használati melegvíz tárolók; indirekt tárolók; hűtőtartályok [gáz]; gázhűtő berendezések;

gázüzemű fűtőberendezések; gázégető berendezések; gázüzemű hőgenerátorok; gáztüzelésű kazánok; gáztüzelésű

fűtőberendezések; gázmelegítő berendezések; szikragyújtók gázkészülékekhez; fűtőberendezések gáznemű

fűtőanyagokhoz; gázüzemű központi fűtőberendezések; gázüzemű helyiségfűtő berendezések; gázbojlerek

[kivéve gépalkatrészek]; gáztüzelésű térfűtő berendezések; gáztüzelésű térfűtő készülékek; gáztüzelésű

helyiségfűtő berendezések; gázfűtésű vízmelegítők [háztartási használatra]; gázkazánok központi fűtési

rendszerekhez; gáztüzelésű kazánok háztartási melegvíz előállítására; elzárószelepek, mint gázkészülékek

biztonsági részei; elzárócsapok, mint gázkészülékek biztonsági készülékei; szabályozó és biztonsági tartozékok

gázvezetékekhez; égők, égőfejek gáz kazánegységekben történő elégetésére; gáztüzelésű kisegítő kazánegységek

háztartási központi fűtéshez; gáztüzelésű kisegítő kazánegységek háztartási melegvíz rendszerekhez; hőcserélők;

hőcserélők központi fűtési célokra; hőkezelő berendezések; hőcserélők, nem gépalkatrészek; hőtárolók;

hőszabályozó szelepek [fűtőberendezések részei]; hővisszanyerő berendezések; vízhűtők; vízlágyítók;

víztisztítók; vízkezelő berendezések vízlágyításra; vízkezelő berendezések víztisztításra; vízszűrő berendezések;

vízszűrő készülékek; vízkezelő berendezések; vízkezelő egységek; vízkezelő készülékek; vízszűrő egységek;

vízhűtő berendezések; vízhűtő készülékek; vízlágyító egységek; víztisztító készülékek; víztisztító berendezés;

víztisztító szűrők; vízlágyítók [készülékek]; ipari víztisztítók; vízszabályozó berendezések; vízszabályozó

szelepek; szűrők víztisztítókhoz; vízkezelő egységek víz levegőztetéséhez és keringetéséhez; szűrőpatronok

[vízkezelő berendezések]; ozmózisos vízkezelő berendezések; szűrők vízellátó berendezésekhez; automata

vízelosztó berendezések; vízelosztó szerelvények fűtéshez; légtelenítők vízelosztó berendezésekhez; ipari

víztisztító berendezések; membrános víztisztító berendezések; vízszűrésre szolgáló membránok; víztisztítók

háztartási célokra; klórozó egységek vízkezeléshez; szűrőkészülékek vízszolgáltató berendezésekhez; légtelenítők

vízszolgáltató készülékekhez; víz mésztelenítésére szolgáló berendezések; vezetékes víz tisztító berendezések;

háztartási vezetékes víz szűrők; vízszűrő eszközök [kivéve gépek]; vízszűrő berendezések ipari használatra;

vízszűrő berendezések háztartási használatra; üresen árusított vízszűrő palackok; szűrőelemek vízellátó tartályok

légtelenítőihez; membránszűrő egységek vízkezelő készülékekhez; vízlágyító készülékek és berendezések;

víztisztító készülékek és gépek; vízmelegítők [melegvíz ellátó rendszerekhez]; elektromos víztisztítók háztartási
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célokra; vízkezelésre használt ionizáló berendezések; fordított ozmózisos membránszűrők vízkezeléshez;

berendezések vízszolgáltatás vezérlésére, ellenőrzésére; ultraibolya sterilizáló készülékek [vízkezelő

berendezések]; vegyi sterilizáló készülékek [vízkezelő berendezések]; fordított ozmózis szűrőegységek [vízkezelő

berendezések]; hőszabályozó szelepek [vízellátó berendezések részei]; elektromos víztisztító szűrők [nem gépek];

víztisztító, sótlanító és szabályozó berendezések; áramlásgátlók reverz ozmózisos víztisztító egységekhez; ivóvíz

előállítására szolgáló víztisztító egységek; elektromos víztisztító szűrők háztartási célokra; reverz ozmózist

alkalmazó vízsótalanító berendezések; égők, kazánok és fűtő/melegítőkészülékek; hűtőberendezés; hűtőtartályok

[elektromos]; hűtőberendezések és -felszerelések; nyomás alatti víztározók; nyomás alatti víztartályok;

nyomástartó tartályok sterilizáláshoz; víztárolók; fűtőelemek, fűtőtestek; fűtőberendezések; elektromos

fűtőelemek; elektromos fűtőtestek; elektromos fűtőszálak; fűtőbojlerek/-kazánok; elektromos fűtőberendezések;

fűtő berendezésekhez használt hűtőbordák; folyadékhűtő készülékek; folyadékhűtő berendezések; folyadékhűtő

 készülékek alkatrészei; folyadékhűtő berendezések alkatrészei.

 ( 210 ) M 22 00828

 ( 220 ) 2022.03.28.

 ( 731 )  Schadent Acuta Fogászati és Szájsebészeti Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre

 ( 541 ) Buda Dental Schandl

 ( 511 )  44    Fogászat; fogászati implantológiai sebészeti szolgáltatások; fogászati szolgáltatások; fogászati tanácsadás;

 fogászattal kapcsolatos tájékoztatás; fogszabályozási szolgáltatások; szájsebészeti szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 00832

 ( 220 ) 2022.03.29.

 ( 731 )  Perfect Nails Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Műköröm alapanyagok, műköröm segédanyagok, műköröm kellékek.

  41    Műköröm oktatás.

 ( 210 ) M 22 00835

 ( 220 ) 2022.03.29.

 ( 731 )  Szarvas Zsolt, Szolnok (HU)

 ( 740 )  Dr. Keserű Barna Arnold, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Étel- és italellátás; bisztró [büfé] szolgáltatások; bár szolgáltatások; delikát éttermek, csemegeáruk

[éttermek]; elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások; elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos

szolgáltatások; elvitelre árusított ételek szolgáltatása; elvitelre árusító éttermek; étel- és italkészítési
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szolgáltatások; ételek és italok biztosítása bisztrókban; ételek és italok biztosítása éttermekben és bárokban;

ételek és italok felszolgálása; ételek és italok felszolgálása vendégek számára; grilléttermek; gyorséttermek, snack

bárok; gyorséttermi szolgáltatások; italszolgáltatás biztosítása; juice bár szolgáltatásai; kávéházak; ételek és italok

készítése és biztosítása azonnali fogyasztásra; ételek és italok szolgáltatása vendégek számára; ételkészítés;

ételkészítés megrendelésre; ételkészítési szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások, beleértve

az engedéllyel rendelkező bár létesítményeket, szolgáltatásokat; pizzériák; salátabárok; szolgáltatások italok

biztosításához; szolgáltatások ételek biztosításához; teaházak; teaházi szolgáltatások; vendéglátási szolgáltatások

 [étel- és italszolgáltatás].

 ( 210 ) M 22 00837

 ( 220 ) 2022.03.29.

 ( 731 )  Wm. Wrigley Jr. Company, Chicago, Illinois (US)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály és dr. Szilágyi Zita Beáta, Budapest

 ( 541 ) ÉLESZD FEL A SZIKRÁD

 ( 511 )  30    Cukorkaáruk; rágógumik; felfújható rágógumik; kandiscukorkák; mentolos cukorkák; cukorkák és

 pasztillák.

 ( 210 ) M 22 00848

 ( 220 ) 2022.03.30.

 ( 731 )  KALIBRA INNOVATIV Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

 ( 541 ) air7 vitamin - minden lélegzet számít

 ( 511 ) 5    Immunerősítők; vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők; táplálékkiegészítők; vitaminok és

 vitamin-készítmények.

 ( 210 ) M 22 00892

 ( 220 ) 2022.04.02.

 ( 731 )  SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., Bicske (HU)

 ( 740 )  Dr. Csere Sylvia Szonja, Budapest

 ( 541 ) Mentesen is teljesen

 ( 511 )   35    Reklámozás.

 ( 210 ) M 22 00923

 ( 220 ) 2018.03.15.

 ( 731 )  GTT Communications, Inc., Mclean Virginia (US)

 ( 300 )  87630257 2017.02.10. US

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) GTT

 ( 511 )  38    Távközlési szolgáltatások biztosítása, nevezetesen a szélessávú hálózatépítés, internet-hozzáférés, hang-,

 információs és irányított szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 00951

 ( 220 ) 2022.04.09.

 ( 731 )  Biztos Döntés Korlátolt Felelősségű Társaság, Gödöllő (HU)

 ( 740 )  dr. Gresz Orsolya, Budapest

 ( 541 ) BANKRÁCIÓ

 ( 511 )  36    Pénzügyi, monetáris és banki szolgáltatások; biztosítási szolgáltatások; ingatlanügyletek; alkuszi/ügynöki

tevékenység; balesetbiztosítás; bankügyletek lebonyolítása; bankügyletekhez kapcsolódó tanácsadói

szolgáltatások; bankügyletekkel kapcsolatos konzultáció; betegségbiztosítás; biztosítási statisztikai szolgáltatások;
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biztosítási tanácsadás; biztosítási ügynöki tevékenységek; biztosítások; finanszírozási szolgáltatások; hitelirodák

szolgáltatásai; hitelügynökségek, hitelirodák; jelzáloghitelek; jelzáloghitelek és pénzügyi szolgáltatások; kölcsön

[finanszírozás]; pénzügyi információk nyújtása; pénzügyi szponzorálás, támogatás; pénzügyi támogatás és

szponzorálás; pénzügyi tanácsadás; életbiztosítás; részletfizetési hitelnyújtás; takarékpénztári és hitel társaságok;

takarékpénztár szolgáltatások; telebank szolgáltatások; tőkebefektetés; zálogkölcsönzési szolgáltatások;

információnyújtás biztosítási ügyekben, tőkekihelyezés, tőkeberuházás, tulajdonfenntartásos részletvétel

 hitelezése.

 ( 210 ) M 22 00953

 ( 220 ) 2022.04.10.

 ( 731 )  Kovács Anna Karola, Hódmezővásárhely (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 22 00959

 ( 220 ) 2022.04.11.

 ( 731 )  Biropharma Első Magyar Biotechnológiai Kft., Kunfehértó (HU)

 ( 541 ) Avemar, társ a küzdelemben

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; étrend-kiegészítők emberek és állatok

 számára.

 ( 210 ) M 22 00961

 ( 220 ) 2022.04.11.

 ( 731 )  Tagyon Birtok Kft., Tagyon (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Alkoholos italok, sörök kivételével; bor, fröccs, pezsgő, pálinka.

  43    Vendéglátás, éttermek, borozók; szállásadás, szállodák, panziók.

 ( 210 ) M 22 00967

 ( 220 ) 2022.04.11.

 ( 731 )  Varga Róbert, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Keserű Barna Arnold, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Cirkuszok; cirkuszi előadások; szórakoztatás cirkuszi rendezvények formájában; cirkuszi elemeket

 alkalmazó szórakoztatási szolgáltatások.
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 ( 210 ) M 22 00970

 ( 220 ) 2022.04.11.

 ( 731 )  Pikk Pakk Tető.hu Kft., Balatonszabadi (HU)

 ( 740 )  Földi Julianna Veronika, Budapest

 ( 541 ) PIKK PAKK TETŐ

 ( 511 )  37    Ácsmunkák; előregyártott építőelemek összeszerelése; tetőfedési szolgáltatások; tetőfedő munkák; tetők

 építése; tetők szerelése.

 ( 210 ) M 22 00971

 ( 220 ) 2022.04.11.

 ( 731 )  FESTÉK 96 Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Miskolc (HU)

 ( 740 )  Dr. Horváth Sándor, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 2    Festékek, kencék, lakkok; rozsdagátló és fakonzerváló szerek; színezékek, festékek; tinták nyomtatáshoz,

jelöléshez és gravírozáshoz; nyers természetes gyanták; fémlapok és fémporok festéshez, dekoráláshoz,

 nyomtatáshoz és képzőművészethez.

3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; nem gyógyhatású fogkrémek; illatszerek,

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és

 csiszolószerek.

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

 ( 210 ) M 22 00972

 ( 220 ) 2022.04.11.

 ( 731 )  Pikk Pakk Tető.hu Kft., Balatonszabadi (HU)

 ( 740 )  Földi Julianna Veronika, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Ácsmunkák; előregyártott építőelemek összeszerelése; tetőfedési szolgáltatások; tetőfedő munkák; tetők

 építése; tetők szerelése.

 ( 210 ) M 22 00996

 ( 220 ) 2022.04.13.

 ( 731 )  Possibility Trade Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kanyok Zsófia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; nem gyógyhatású fogkrémek; illatszerek,

eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és

 csiszolószerek.

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

használatra; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek;

étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati

mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 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;
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takarítóeszközök; megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg, kivéve az építéshez használt üvegeket; üveg-,

 porcelán- és fajanszáruk.

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

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt; joghurt és joghurtkészítmények;

 túró és túrókészítmények; tejalapú desszertek; túróalapú desszertek; étkezési olajok és zsírok.

 30    Kávé, tea, kakaó és helyettesítőik; rizs, tészta és metélt; tápióka és szágó; lisztek és más

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető

jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet,

 szószok; szárított fűszernövény készítmények; fűszerkeverékek; fűszersók; jég [fagyott víz].

 32    Sörök; alkoholmentes italok; ásványvizek és szénsavas vizek; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és

 más készítmények alkoholmentes italok készítéséhez.

 ( 210 ) M 22 01022

 ( 220 ) 2022.04.19.

 ( 731 )  Hyundai Heavy Industries Holdings CO., LTD., Seoul (KR)

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

  
( 546 )

 ( 511 ) 8    Állítható villáskulcsok; horonyló fejszék; mezőgazdasági eszközök (kézi működtetésű); bővítő fúrók

(kéziszerszámok); széles fejszék, szekercék, bárdok; kacsozókések; fúrók (kéziszerszámok); pengék

(kéziszerszámok); kisméretű sarlók; szemzőkések; nyeles vésők; csípőfogók (fogóvágók); vágóeszközök

(kéziszerszámok); ásók, ásóeszközök (kéziszerszámok); fúrófejek, -betétek; fúrók;csavarhúzók; elektromos

epilátorok; elektromos hajvasalók; elektromos hajvágók; elektromos vasalók; elektromos borotvák; reszelők

(szerszámok); gyümölcsszedők (kéziszerszámok); üvegvágók; vésőszerszámok, gravírozóeszközök

(kéziszerszámok); elektromos és nem elektromos hajnyíró gépek; kalapácsok; kézi láncblokk; kézi fúrók

(kéziszerszámok); kézzel működtetett kéziszerszámok;szegecselőgépek (kéziszerszámok); csákányok

(kéziszerszámok); rovarirtó permetezők (kéziszerszámok); vas kalapácsok; dekopírfűrészek; kulcsok; fűnyírók

(kéziszerszámok); pázsítgereblyék (kizárólag kézzel működtetett); emelők; autóemelők; kézi autóemelők;

fakalapácsok (kéziszerszámok); kézzel működtetettemelők; marók (kéziszerszámok); gérvágó ládák

(kéziszerszámok); többfunkciós ápolókészletek; többfunkciós összecsukható zsebes kéziszerszámok;

szögkiszedők (kéziszerszámok); szögkihúzók; szegecselő kalapácsok; csákányok (kéziszerszámok); fogók;

gyaluk; csipeszek; metszőkések; metszőollók; szegecselők (kéziszerszámok); dugókulcsok (kéziszerszámok);

borotvák; elektromos és nemelektromos borotvák; szegecselőgépek; fűrészek (kéziszerszámok); menetvágók

(kéziszerszámok); vágógépek; lapátok (kéziszerszámok); kisméretű sarlók; kőtörő kalapácsok; ásók

(kéziszerszámok); csavarkulcsok (kéziszerszámok); szerszámtartó övek; szerszámtartó kötények; ágvágók;

 villáskulcsok; kézzel működtetett kertiszerszámok; pisztolyok (kéziszerszámok).

 ( 210 ) M 22 01026

 ( 220 ) 2022.04.19.

 ( 731 )  Lederle Ralph Friedrich, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    CD-ROM-ok; hanglemezek; hangfelvételek; hangfelvétel-hordozók; hangrögzítő szalagok; kompaktlemezek,

CD-k; letölthető csengőhangok mobiltelefonokhoz; letölthető képfájlok; letölthető zenei hangfelvételek;

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

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1851



videoszalagok; média tartalmak; letölthető multimédiás fájlok; audio felvételek; audiovizuális felvételek;

felvételek [hangfelvételek]; fényképészeti film [exponált]; fényképészeti média [filmek, exponáltak]; internetről

letölthető digitális zene; lemezek, melyek rájuk mentett képeket tartalmaznak; lemezek, melyek rájuk mentett

hangokat tartalmaznak; letölthető digitális fényképek; letölthető digitális zene; letölthető hangfelvételek;

letölthető képsorok; letölthető kiadványok, publikációk; letölthető média; letölthető poszterek; letölthető

rajzfilmek; műsoros audio szalagok; műsoros digitális hangszalagok; műsoros interaktív CD-k; műsoros kazetták;

műsoros magnókazetták; műsoros mozgófilmes videók; műsoros, nem zenés hangszalagok; műsoros, nem zenés

videoszalagok; műsoros zenei CD-k; műsoros zenei videók; számítógépes adatbázisból vagy internetről letölthető

digitális zene; számítógépes hordozókon rögzített elektronikus kiadványok; USB webkulcsok előreprogramozott

weboldal URL-ek betöltésére; videofelvételek; videofilmek; videocastok; podcastok; rajzfilmek; rögzített videók;

virtuális valóság modellek; divatszemüvegek; napszemüvegek; szemüveg alkatrészek; borítók

napszemüvegekhez; divatos napszemüvegek; napszemüveg keretek; szemüveg- és napszemüvegtokok; karate

fejvédők; fejfedők mint védősisakok; fejfedők sporttevékenységekhez, sérülések elleni védelemre; kerékpáros

 szemüvegek; motoros szemüvegek.

  25    Bandana kendők; baseball sapka; pólók; csuklómelegítők; sport sapkák és baseball sapkák.

 41    Élő előadások bemutatása; előadóművészek szolgáltatásai; zenés koncertek; koncertek mint szórakoztatási

szolgáltatások; koncertekkel kapcsolatos szolgáltatások; élő zenei koncertek; rádiós zenei koncertek; rádió- és

televízióműsorok készítése; szórakoztatás; zenefelvételek összeállítása és szerkesztése, mások általi közvetítés

céljából; online szórakoztatás; nem letölthető online elektronikus kiadványok rendelkezésre bocsátása a zene

terén; online elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem

letölthető]; digitális zene szolgáltatása MP3-as internetes weboldalakról; szövegek kiadása; szövegek kiadása

elektronikus média formájában; zenei szövegek kiadása; zenekarok szolgáltatásai; élő zenekari előadások; zenés

szórakoztatás zenekarok által; dalszerzés mozifilmekhez; hanganyagok készítése; multimédiás szórakoztatás

biztosítása weboldalon keresztül; nem letölthető digitális hangfelvételek szolgáltatása az internetről; szórakoztató

anyagok készítése videók formájában; szórakoztató hangfelvételek gyártása; zenei előadás; zenei produkciók; élő

 rockzenekari fellépések bemutatása; koncertek bemutatása.

 ( 210 ) M 22 01029

 ( 220 ) 2022.04.19.

 ( 731 )  GLOBUS Konzervipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Borsy Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 541 ) GLOBUS, magában is finom

 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek; étkezési

 olajok és zsírok.

 ( 210 ) M 22 01030

 ( 220 ) 2022.04.19.

 ( 731 )  GLOBUS Konzervipari Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Borsy Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 541 ) GLOBUS, önmagában is finom.

 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek; étkezési

 olajok és zsírok.

 ( 210 ) M 22 01032

 ( 220 ) 2022.04.19.

 ( 731 )  Új Ház Zrt., Tényő (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  6    Tetőfedő anyagok fémből.

  19    Tetőfedő anyagok, nem fémből.

  35    Építőanyagokkal kapcsolatos kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 01033

 ( 220 ) 2022.04.19.

 ( 731 )  Szülőföld Alapítvány, Pécs (HU)

 ( 740 )  Dr. Slezák Erzsébet, Pécs

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 22 01034

 ( 220 ) 2022.04.20.

 ( 731 )  Édes Napok Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bessenyei Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  30    Kávé, tea, kakaó és helyettesítőik; rizs, tészta és metélt; tápióka és szágó; lisztek és más

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető

jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet,

 szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 22 01035

 ( 220 ) 2022.04.20.

 ( 731 )  BIOFILTER Zrt., Törökbálint (HU)

 ( 740 )  Stegmajer Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Étkezési olajok; étkezési olajok ételek elkészítéséhez; canola olaj, repceolaj; olajkeverék [étkezési]; növényi

zsírok étkezési felhasználásra; növényi olajok étkezési célra; olajok, étkezési; napraforgóolaj, étkezési; növényi

 zsírok főzéshez; zsírok, étkezési; pálmaolaj táplálkozási használatra.

 39    Áruszállítás és raktározás; áruszállítás és tárolás; folyékony hulladék begyűjtése; hulladékszállítás;

 hulladékok elszállítása; hulladék szállítása hulladéklerakó helyekre; hulladékszállítási szolgáltatások.

 40    Újrahasznosítás és hulladékkezelés; hulladék és szemét újrahasznosítása; hulladék újrahasznosítás; hulladék

újrahasznosításával kapcsolatos tájékoztatás; hulladékkezelés [újrahasznosítás]; hulladékkezelési szolgáltatások

[újrahasznosítás]; hulladékanyagok kezelése; hulladékból visszanyert anyagok kezelése; hulladékkezelés;

hulladékkezelés [átalakítás]; hulladékmegsemmisítés; hulladékok és újrahasznosítható anyagok szétválasztása;

 hulladékok kezelése [átalakítása].

 ( 210 ) M 22 01037
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 ( 220 ) 2022.04.20.

 ( 731 )  Rétfalvi Flóra Anna, Budapest (HU)

 ( 740 )  Csépány Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 22 01039

 ( 220 ) 2022.04.20.

 ( 731 )  BIO-VET Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 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.

 ( 210 ) M 22 01040

 ( 220 ) 2022.04.21.

 ( 731 )  Jancsek Kinga-Gabriela, Wien (AT)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Lavazza Hungary illóolajok

 ( 511 )  3    Illóolajok.

 ( 210 ) M 22 01046

 ( 220 ) 2022.04.21.

 ( 731 )  Dr. Boros Anita, Porcsalma (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Antioxidánsok kozmetikumok gyártásában való használatra; kozmetikumok gyártásához használt

 teakivonatok; vitaminok kozmetikumok gyártásában történő felhasználásra.

3    Aloe vera készítmények kozmetikai célokra; aromatikus anyagok [esszencia olajok]; balzsamok nem

gyógyászati célokra; basma [kozmetikai színező]; bőrápoló kozmetikumok; bőrfehérítő készítmények; bőrfehérítő

krémek; cédrusolaj; dekormatricák kozmetikai használatra; esszenciális olajok; fehérítő sók; fehérítő

[színtelenítő] szerek kozmetikai használatra; fitokozmetikai készítmények; fogfehérítő csíkok;

gyermekkozmetikai cikkek; gyógynövénykivonatok kozmetikai célokra; izzadásgátló piperecikkek; izzadásgátló

szappan; jázminolaj; kenőcsök kozmetikai célokra; kollagénkészítmények kozmetikai célokra; kozmetikai célú

folyadékok, oldatok; kozmetikai festékek; kozmetikai készítmények fogyáshoz; kozmetikai készítmények

fürdőkhöz; kozmetikai krémek; kozmetikai maszkok; kozmetikai szerek; kozmetikai szerek szempillákhoz;

kozmetikumok szemöldökhöz; krémek bőrökhöz; levendulaolaj; levendulavíz; mandulaolaj; mandulaszappan;

mandulatej kozmetikai használatra; masszázsgyertyák kozmetikai célokra; masszázs zselék, gélek, nem

gyógyászati célokra; menta esszencia [illóolaj]; menta illatszerekhez; micellás víz; műszempillák; naptejek;

napvédő, napozó készítmények [kozmetikumok]; olajok kozmetikai célokra; olajok parfümökhöz és

illatszerekhez; olajok testápolási, higiéniai célokra; olajok tisztítási célokra; összehúzó/vérzéselállító szerek

kozmetikai használatra; parfümvizek, illatosított vizek; petróleumzselé kozmetikai célokra; pézsma [illatszer];

ragasztószerek kozmetikai használatra; ragasztószerek műszempillákhoz; rózsaolaj; sminkeltávolító
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készítményekkel átitatott kendők; sminkeltávolító készítményekkel átitatott vattapamacsok; sminkeltávolító,

sminklemosó készítmények; szemöblítők, nem gyógyászati használatra; színezékek pipere használatra;

szőrtelenítő gyanta; szőrtelenítők; testápolási cikkek; testcsillám; testfestékek (kozmetikumok); tisztító tejek

kozmetikai használatra; vatta kozmetikai használatra; vattapálcikák kozmetikai célokra; virágkivonatok

 [illatszerek]; zselés szempárnák kozmetikai célokra; zsírok kozmetikai célokra; esszenciális citromolaj; smink.

 4    Lanolin kozmetikumok gyártásához; lignit; ligroin; méhviasz; méhviasz kozmetikai szerek gyártásához.

  42    Kozmetikai kutatás.

  44    Szépségszalonok.

 ( 210 ) M 22 01050

 ( 220 ) 2022.04.21.

 ( 731 )  Pálinkásné Vigh Andrea, Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  Dr. Bilkei-Gorzó Dávid, Budapest

 ( 541 ) Almafa Fejlesztőház és Mozgásstúdió, Pedagógiai Műhely

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

 ( 210 ) M 22 01108

 ( 220 ) 2022.04.26.

 ( 731 )  MANNA HOLDING Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Szigetszentmiklós (HU)

 ( 740 )  dr. Katona Balázs, Budapest

 ( 541 ) Balaton Szappankollekció

 ( 511 )  3    Szappanok.

  21    Szappantartók.

  35    Szappanokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 01130

 ( 220 ) 2022.04.27.

 ( 731 )  DRPG Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Szentendre (HU)

 ( 740 )  Lehner Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 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.

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

 vagy állatok részére; mezőgazdasági, vízgazdálkodási, kertészeti és erdőgazdasági szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 01131

 ( 220 ) 2022.04.27.
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 ( 731 )  DRPG Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Szentendre (HU)

 ( 740 )  Lehner Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 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.

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

 vagy állatok részére; mezőgazdasági, vízgazdálkodási, kertészeti és erdőgazdasági szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 01137

 ( 220 ) 2022.04.28.

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

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

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 22 01145

 ( 220 ) 2022.04.29.

 ( 731 )  Jógakaland Gyerekeknek Kft., Dunaújváros (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Letölthető tanfolyami anyagok; elektronikus könyvek; média tartalmak; letölthető kiadványok, publikációk;

 letölthető elektronikus kiadványok, publikációk; audio felvételek.

 16    Irodai és oktatási segédanyagok; nyomtatott anyagok oktatási célokra; nyomtatott oktatási anyagok;

nyomtatott útmutatók oktatási tevékenységekhez; oktatási és képzési anyagok; motivációs kártyák; kártyák;

oktató kártyák; útmutató, játékszabályokat ismertető könyvek kártyajátékokhoz; könyvek; foglalkoztató füzetek

gyerekeknek; gyermekek számára készült foglalkoztató füzetek; gyermekkönyvek; naptárak; nyomtatott

 publikációk; mesekönyvek; címkék, matricák; fali matricák; matricák.

  28    Oktatási célú játékszerek; játékok; társasjátékok; plüss játékok.
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 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: letölthető tanfolyami anyagok, elektronikus könyvek, média tartalmak, letölthető kiadványok,

publikációk, letölthető elektronikus kiadványok, publikációk, irodai és oktatási segédanyagok, nyomtatott

anyagok oktatási célokra, nyomtatott oktatási anyagok, nyomtatott útmutatók oktatási tevékenységekhez, oktatási

és képzési anyagok, motivációs kártyák, kártyák, oktató kártyák, útmutató, játékszabályokat ismertető könyvek

kártyajátékokhoz, könyvek, foglalkoztató füzetek gyerekeknek, gyermekek számára készült foglalkoztató füzetek,

gyermekkönyvek, naptárak, nyomtatott publikációk, hátizsák, hátitáska, táskák, kézitáskák, játszószőnyegek,

jógaszőnyegek, oktatási célú játékszerek, játékok, társasjátékok, tea, audio felvételek, mesekönyvek, címkék,

matricák, fali matricák, matricák, plüss játékok; franchise-hoz kapcsolódó üzleti tanácsadás; franchise-hoz

kapcsolódó üzleti tanácsadás és konzultáció; franchise-oknak nyújtott, reklámozással kapcsolatos tanácsadási

szolgáltatások; segítségnyújtás franchise rendszerű üzletvitelhez; üzleti támogatást nyújtó franchise

 szolgáltatások; üzletvitellel kapcsolatos segítségnyújtás, franchise-szerződés keretein belül.

 41    Jógaoktatás; jógával kapcsolatos oktatási szolgáltatások; tanfolyamok, kurzusok biztosítása; továbbképzési

tanfolyamok szervezése; oktatás, tanítás; gyermekek számára biztosított oktatási szolgáltatások; gyermekek

intellektuális képességeinek fejlesztésével kapcsolatos oktatási szolgáltatások; oktatás és tanítás; oktatási és

tanítási szolgáltatások; foglalkozások gyerekeknek [szórakoztatás/oktatás]; szórakoztató szolgáltatások gyerekek

számára; szórakoztató szolgáltatások gyermekek számára; oktatási szolgáltatások nyújtása gyermekek számára

játszócsoportok útján; gyermekek szellemi képességeinek fejlesztésével kapcsolatos oktatási szolgáltatások;

gyermekek számára nyújtott szórakoztató szolgáltatások; mozgásoktatás óvodás korú gyermekek számára;

mozgástudatossággal kapcsolatos oktatás; workshopok [képzés] szervezése, lebonyolítása és rendezése;

szabadidős szolgáltatások; csoportos rekreációs, szabadidős tevékenységek szervezése; sport- és szabadidős

tevékenységek; szabadidős táborok; szabadidős rendezvények szervezése; sportoktatás; sportoktatói

szolgáltatások; sportoktatók képzése; sportoktatási szolgáltatások; sportneveléssel, sportoktatással kapcsolatos

információk; sportoktatás/edzés; sport- és fitneszszolgáltatások; sportversenyek és sportesemények szervezése;

egészség- és fitnesztréning; egészség klubok és tornatermek szolgáltatásai; online nem letölthető audiotartalmak

biztosítása; audio- és vizuális média biztosítása kommunikációs hálózatokon keresztül; sporttevékenységek

oktatása; sporttal kapcsolatos tájékoztató szolgáltatás; egészséggel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; képzés,

tanítás és oktatás biztosítása; testi egészség oktatás; coaching; multimédia publikációk; filmgyártás; videók

gyártása; animációs és élő műsorok gyártása; animációs rajzfilmek készítése; audio-, video- és multimédiás

termékek gyártása, fényképezés; rekreációs, szabadidős klubszolgáltatások nyújtása; meditációs képzés, tréning;

 meditációval kapcsolatos oktatási szolgáltatások.

 44    Egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos információnyújtás; relaxációs

 terápiával kapcsolatos egészségügyi szolgáltatás; meditációs szolgáltatások; mentális egészség szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 01146

 ( 220 ) 2022.05.02.

 ( 731 )  Vass István Gyula, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Vincze Gergely Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Üzemanyagokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; üzemanyagokkal kapcsolatos

 kiskereskedelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 01149

 ( 220 ) 2022.05.02.

 ( 731 )  Horváth Zsolt, Diósd (HU)

 Szántó Csaba, Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  19    Nem fém anyagok építéshez és építkezéshez; merev csövek, nem fémből, építéshez; aszfalt, szurok, kátrány

 és bitumen; hordozható épületek, nem fémből; emlékművek nem fémből.

 20    Bútorok, tükrök, keretek; nem fém tartályok, tárolók tároláshoz vagy szállításhoz; megmunkálatlan vagy

 félig megmunkált csont, szaru, halcsont vagy gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga borostyán.

 ( 210 ) M 22 01151

 ( 220 ) 2022.05.02.

 ( 731 )  Gémesi Gergely György, Gödöllő (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Fényképek közzététele; audio-, video- és multimédiás termékek gyártása, fényképezés; drónos fényképezési

szolgáltatások; fényképészet; fényképészeti filmvágás; fényképszerkesztés; hang- és videoanyagok készítése,

fényképészet; légi fényképezés; digitális videó, audió és multimédia kiadási szolgáltatások; videostúdiók

szolgáltatásai; videofilmek bemutatása; animációs mozis videoklipek gyártása; audio-, film-, video- és televíziós

felvétellel kapcsolatos szolgáltatások; drónos videózási szolgáltatások; előre felvett videofilmek elkészítése;

filmek és videofilmek gyártása; hang- és/vagy videofelvételek készítése; hang- és videofelvételek készítése; hang-

és videoszerkesztési szolgáltatások; hang-, film-, video-, és televíziós stúdió szolgáltatások; speciális effektes

animációk készítése filmekhez és videókhoz; videó szerkesztés; videofelvételek bemutatásához kapcsolódó

szolgáltatások; videofelvételek készítése; videofelvételek szerkesztése; videofilmgyártás; videók gyártása;

videók, videofelvételek készítése; videokészítési szolgáltatások; videoszerkesztési szolgáltatások eseményekhez;

zenék, videók és filmek szerkesztési utómunkálatainak elvégzése; zenés videók készítése; szórakoztatás

biztosítása videók formájában, weboldalon keresztül; szórakoztató szolgáltatások nyújtása videofilmeken

keresztül; szórakoztató szolgáltatások audio- és videofelvételek megosztása céljából; szórakoztató szolgáltatások

audio- és videofelvételek felhasználókhoz való rendelése céljából; videós szórakoztató szolgáltatások; online,

 nem letölthető videók biztosítása.

 ( 210 ) M 22 01157

 ( 220 ) 2022.05.03.

 ( 731 )  Patella-96 Kft., Törökbálint (HU)

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 22 01164

 ( 220 ) 2022.05.03.

 ( 731 )  Central Médiacsoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. File Zsuzsa, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  16    Adatkönyvek; ajándékkönyvek; általános témájú magazinok; folyóiratok; hírek, közlemények [nyomtatott

anyagok]; hirdetési kiadványok; jegyzetkönyvek; könyvek; magazinok, revük [időszaki lapok]; magazin

mellékletek újságokhoz; magazin borítók; nem szépirodalmi könyvek; nyomtatott folyóiratok, magazinok;

nyomtatott könyvek, magazinok, újságok és egyéb papíralapú média; nyomtatott publikációk; nyomtatott
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sajtóközlemények, hírközlések; papír könyvborítók; regények; receptkönyvek, szakácskönyvek; rendszeresen

megjelenő kiadványok; rendszeresen megjelenő nyomtatott kiadványok; újságok; újságpapír; fatartalmú papír;

 finompapír; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; jegyzettömbök; nyomdai papír, nyomdapapír; papír.

 35    Médiakapcsolati szolgáltatások; bemutatás [promóciós/reklámozási célokra]; bemutatók szervezése

kereskedelmi célokra; értékesítési bemutatók; promóciós, reklám célú árubemutatás; áruk és szolgáltatások

értékesítésének elősegítése mások számára, nyomtatott anyagok terjesztésével és promóciós vetélkedőkkel;

címzett reklámküldemények terjesztése ügyfélszerzés és a meglévő ügyfélkör megtartása céljából; mások áruinak

és szolgáltatásainak promóciója kuponok osztásával; hirdetések és reklámanyagok [szórólapok, prospektusok,

reklámcédulák és minták] terjesztése; nyomtatott reklámanyagok terjesztése; reklám- és promóciós anyagok

terjesztése; reklám-, marketing és hirdetési anyagok terjesztése; reklámanyag-terjesztési szolgáltatások;

reklámanyag-terjesztés; reklámanyagok terjesztése; reklámhirdetések terjesztése; reklámszórólapok terjesztése;

reklámterjesztés; terjesztés (reklámanyag -); szórólapok, brosúrák, nyomtatott anyagok és termékminták

reklámcélú terjesztése; termékminták, áruminták terjesztése; termékminták terjesztése reklámcélokra; áruk és

szolgáltatások népszerűsítése szponzoráció útján; hirdetéssel kapcsolatos tanácsadás, konzultáció;

marketing-tanácsadás; marketing konzultációs szolgáltatások; marketing tanácsadás a közösségi média területén;

sajtóreklámozási konzultáció; hirdetési felület biztosítása újságokban; hirdetési felület, idő és anyagok

bérbeadása; hirdetési felület, idő és média szolgáltatása és bérbeadása; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetési hely

rendelkezésre bocsátása; hirdetési helyek biztosítása folyóiratokban, újságokban és magazinokban; internetes

hirdetési felületek rendelkezésre bocsátása és bérbeadása; internetes hirdetési felület bérbeadása; reklámhely

bérbeadása brosúrákban; weboldalakon biztosított felületek termékek és szolgáltatások reklámozására;

weboldalakon rendelkezésre álló hely biztosítása áruk és szolgáltatások reklámozása céljából; weboldalakon

található hirdetési helyek bérbeadása; adatbázis menedzsment; adatbeviteli szolgáltatások; adatfeldolgozás;

adatfeldolgozás üzleti célú adatgyűjtéshez; adatfeldolgozás, -rendszerezés és -kezelés; adatfeldolgozási

szolgáltatások [irodai tevékenységek]; adatgyűjtés; adatgyűjtési szolgáltatások; adatkezelési szolgáltatások; áruk

leltározása; hírgyűjtési szolgáltatások; információk összegyűjtése és bevitele számítógépes adatbázisokba;

információk gyűjtése és számítógépes adatbázisokba rendszerezése; információk számítógépes adatbázisokba

gyűjtése; írott kommunikáció és adatok összegyűjtése és rendszerezése; kereskedelmi információk gyűjtése;

kereskedelmi információk összeállítása; reklámozással, hirdetéssel kapcsolatos statisztikák összeállítása;

számítógépes adatfeldolgozás; számítógépes adatbeviteli szolgáltatások; számítógépes adatbázisok összeállítása;

számítógépes adatbázis menedzsment; számítógépesített adatfeldolgozás; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés;

üzleti információk összeállítása; üzleti információk összegyűjtése; üzleti információk gyűjtése; a reklámok

közönségre gyakorolt hatásának értékelése; a reklámokkal kapcsolatos társadalmi tudatosság elemzése;

adatfeldolgozással kapcsolatos információk biztosítása; harmadik fél weboldalakból álló címtárainak biztosítása

üzleti ügyletek megkönnyítéséhez; hirdetéssel, reklámozással kapcsolatos adatok terjesztése; kereskedelmi

információ biztosítása; kereskedelmi információ terjesztése; kereskedelmi információk; kereskedelmi információs

szolgáltatások; kereskedelmi információs szolgáltatások az interneten keresztül; kereskedelmi, üzleti információk

szolgáltatása; online adatbázisokból származó kereskedelmi információ biztosítása; online kereskedelmi

jegyzékinformációs szolgáltatások biztosítása; online pénzügyi szolgáltatás-összehasonlítások biztosítása; online

üzleti és kereskedelmi információk szolgáltatása; piackutatás és üzleti elemzés; piackutatás; piackutatás és

analízis; reklámelemzés; reklámhatékonyság és piackutatási elemzés; reklámozás hatásának elemzése;

 sajtófigyelés; üzleti információs szolgáltatások; üzleti intelligencia szolgáltatások.

 41    Adatbázisokból vagy az internetről elérhető anyagok kiadása; brosúrák kiadása; böngészhető kiadványok

megjelentetése az interneten vagy globális számítógépes hálózaton; dokumentumok kiadása; elektronikus

formátumú magazinok megjelentetése az interneten; elektronikus kiadványok megjelentetése; elektronikus

kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok online publikálása; elektronikus könyvek és folyóiratok

internetes publikációja; elektronikus magazinok kiadása; elektronikus napilapok online közzététele; elektronikus

publikációk biztosítása; elektronikus könyvek és folyóiratok online megjelentetése; fényképek közzététele;

fogyasztói magazinok kiadása; folyóiratok és könyvek elektronikus online közzététele; folyóiratok és könyvek
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megjelentetése elektronikus formában; folyóiratok kiadása; folyóiratok publikálása; kiadványok megjelentetése;

könyv- és folyóirat kiadás; könyvek és folyóiratok kiadása; könyvek és magazinok megjelentetése; könyvek,

magazinok, almanachok és napilapok megjelentetése; könyvkiadás; magazinok, folyóiratok és újságok

multimédiás megjelentetése; magazinok kiadása; nem letölthető általános témájú magazinok online rendelkezésre

bocsátása; nem reklámcélú írott szövegek szerkesztése; nem reklámcélú szövegek publikálása; nyomtatott

anyagok kiadása [elektronikus formában is], kivéve reklámcélokra; nyomtatott anyagok közzététele [a

reklámszövegek kivételével] elektronikus formában; nyomtatott anyagok megjelentetése elektronikus formában;

nyomtatott anyagok megjelentetése elektronikus formában az interneten; nyomtatott anyagok [nem

reklámszövegek] kiadása; nyomtatványok kiadása és szerkesztése; online elérhető elektronikus publikációk, nem

letölthetők; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem letölthetők; podcastok létrehozása [írása];

szövegírás; szövegkészítési szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; újságírói szolgáltatások;

újságkiadás; újságok, folyóiratok, katalógusok és brosúrák megjelentetése; előadások szervezése és lebonyolítása;

kiállítási szolgáltatások szórakoztatási célokra; kiállítások lebonyolítása szórakoztatási célokra; konferenciák

szervezése, lebonyolítása és rendezése; nem letölthető digitális hangfelvételek szolgáltatása az internetről;

multimédiás szórakoztatás biztosítása weboldalon keresztül; podcastek gyártása; nyereményjátékok működtetése;

 főzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; oktatási szolgáltatások a főzéssel kapcsolatban.

 ( 210 ) M 22 01230

 ( 220 ) 2022.05.10.

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

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 22 01252

 ( 220 ) 2022.05.11.

 ( 731 )  Wagner Amélia Léna, Budapest (HU)

 ( 541 ) MICUKI

 ( 511 )   43    Vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás].

 ( 210 ) M 22 01267

 ( 220 ) 2022.05.12.

 ( 731 )  Kalmár László, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   18    Táskák, hátizsákok, esernyők.

  25    Férfi, női, alsó és felső ruházat, cipők, kabátok, sapkák.

 ( 210 ) M 22 01274

 ( 220 ) 2022.05.13.

 ( 731 )  Badhanna Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Badhanna

 ( 511 )  29    Elkészített zöldségek; előre felvágott zöldségek; fagyasztott zöldségek; fagyasztva szárított zöldségek;

feldolgozott hüvelyes zöldségek; feldolgozott zöldségtermékek; fermentált zöldségek; grillezett zöldségek;
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kocsonyák, dzsemek, kompótok, gyümölcs- és zöldségkrémek; olajban tartósított zöldségek; savanyított

zöldségek; sózott zöldségek; szárított zöldségek; tartósított zöldségek; üveges zöldségek; vágott zöldségek;

vegyes zöldségek; zöldségalapú csipszek; zöldségalapú húshelyettesítők; zöldségalapú koncentrátum főzéshez;

zöldségalapú szendvicskrémek; zöldségchipsek; zöldségek, főtt; zöldségek, tartósított; zöldséges mousse-ok

[habok]; zöldségkivonatok főzéshez; zöldségkivonatok [levek] főzéshez; zöldségkonzervek; zöldséglé

koncentrátumok étkezési célokra; zöldséglevek főzéshez; zöldségpástétom; zöldségpogácsák; zöldségporok;

 zöldségpüré; zöldségleves készítmények.

 43    Vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; vendéglátási szolgáltatások [szállásadás];

vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; bár- és éttermi szolgáltatások; bisztró [büfé] szolgáltatások; delikát

éttermek, csemegeáruk [éttermek]; elhelyezés biztosítása összejövetelekhez; elvihető ételekkel kapcsolatos

szolgáltatások; étel előkészítés; étel- és italkészítési szolgáltatások; ételek díszítése; ételek és italok biztosítása

bisztrókban; ételek és italok biztosítása éttermekben és bárokban; ételfőzési, melegkonyhai szolgáltatások;

ételkészítés; ételkészítési szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; kávézói szolgáltatások; szállást és reggelit

biztosító szolgáltatások; szállodai étkezés, étkeztetés megszervezése; szállodai éttermi szolgáltatások; átmeneti

szállások foglalása; foglalás panziókban; foglalási szolgáltatások szállodákba; átmeneti szálláskiadás;

elszállásolási szolgáltatások; ideiglenes szobabérlés; közösségi célú helyiségek bérbeadása; szállásadási

szolgáltatások összejövetelekhez; szállodák, szállók, panziók, üdülő és turista szálláshelyek; szoba- és

 terembérlési szolgáltatások; üdülési szállás biztosítása.

 ( 210 ) M 22 01322

 ( 220 ) 2022.05.19.

 ( 731 )  Yosefian Eran, Üröm (HU)

 ( 740 )  Dr. Debreceni Róbert, Budapest

 ( 541 ) Emyla

 ( 511 ) 3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; nem gyógyhatású fogkrémek; illatszerek,

 eszenciaolajok.

 ( 210 ) M 22 01342

 ( 220 ) 2022.05.23.

 ( 731 )  Vintage Garden Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Dávid Kata Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Vintage Garden

 ( 511 )  43    Vendéglátás (élelmezés); fagylaltozók, fagylaltozói szolgáltatások; bár- és éttermi szolgáltatások; ételek és

italok felszolgálása éttermekben és bárokban; gyorséttermek, snack bárok; étel és ital catering; kávéházi

 szolgáltatás; cukrászdák, cukrászdai szolgáltatások; elvitelre árusító éttermek; kantinok, büfék, étkezdék.

 ( 210 ) M 22 01381

 ( 220 ) 2022.05.25.

 ( 731 )  INDEX.HU Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Piros Ádám, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
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 ( 210 ) M 22 01382

 ( 220 ) 2022.05.25.

 ( 731 )  INDEX.HU Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Piros Ádám, Budapest

  
( 546 )

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

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

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

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 22 01383

 ( 220 ) 2022.05.25.

 ( 731 )  Szabó Zalán, Sajószentpéter (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Befolyásoló marketing; célzott marketing; digitális hálózatok útján nyújtott marketing szolgáltatások;

digitális marketing; direkt marketing szolgáltatások; e-sporteseményekhez kapcsolódó marketingszolgáltatások;

hangfelvételek gyártása marketing célokra; kereskedelmi marketing [nem értékesítés]; internetes marketing;

keresőmotoros marketing szolgáltatások; kreatív marketingterv kidolgozására irányuló szolgáltatások; marketing

beszámolók készítése; marketing célú becslések; marketing felmérések tervezése; marketing információk;

marketing információk nyújtása; marketing információk szolgáltatása; marketing kampányok; marketing

koncepciók kidolgozása; marketing promóciós rendezvények szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos

szolgáltatások; marketing stratégiák és koncepciók kidolgozása; marketing stratégiák tervezése; marketing

szoftverkiadás keretében; marketing szolgáltatások; marketing-szolgáltatások az éttermek területén;

marketing-szolgáltatások az utazás területén; marketing-szolgáltatások a fogászat területén; marketing

szolgáltatások a honlapforgalom optimalizálása terén; marketing támogatást nyújtó franchise szolgáltatások;

marketinggel kapcsolatos adminisztráció; marketinggel kapcsolatos információnyújtás; marketinggel kapcsolatos

információnyújtás weboldalakon keresztül; marketingrendezvények megrendezése és lebonyolítása;

marketingstratégiák kidolgozása és kivitelezése mások megbízásából; marketingtervek elkészítése;

marketingtervek kidolgozása; marketingügynökségi szolgáltatások; mások áruinak és szolgáltatásainak

marketingje; online reklám- és marketingszolgáltatások; online weblapok népszerűsítése, reklámozása és

marketingje; partnerprogram-marketing; pénzügyi marketing; promóciós marketing; promóciós

marketing-szolgáltatások audiovizuális média felhasználásával; reklám és marketing; reklám és marketing

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

marketingszolgáltatások kommunikációs csatornákon keresztül biztosítva; reklám, marketing és promóciós

anyagok terjesztése; reklámozás, marketing és promóciós konzultáció, tanácsadó és segítségnyújtási

szolgáltatások; reklámozási és marketing-szolgáltatások közösségi médián keresztül biztosítva; szájról-szájra

marketing; tanácsadás az üzletvezetés és marketing területén; telefonos marketing; ügyfélprofil meghatározása

kereskedelmi vagy marketing célokra; üzleti marketing szolgáltatások; videofelvételek készítése marketing

célokra; ruházattal kapcsolatos reklámszolgáltatások; harmadik felek előre fizetett kártyáinak kiskereskedelmi

forgalmazása ruházat vásárlásához; kiskereskedelmi bolti szolgáltatások a ruházat területén; kiskereskedelmi

csomagküldő szolgáltatások ruházati kiegészítőkkel kapcsolatban; kiskereskedelmi ruházati csomagküldési

szolgáltatások; online ruházati kiskereskedelmi bolti szolgáltatások; ruházati cikkek és ruházati kiegészítők
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értékesítésével kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; ruházati kiegészítőkkel kapcsolatos kiskereskedelmi

 szolgáltatások; ruházattal kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 01384

 ( 220 ) 2022.05.25.

 ( 731 )  INDEX.HU Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Piros Ádám, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 22 01385

 ( 220 ) 2022.05.25.

 ( 731 )  INDEX.HU Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Piros Ádám, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 22 01394

 ( 220 ) 2022.05.25.

 ( 731 )  Straub Gergő, Veszprém (HU)

 Bácskai Róbert, Kalocsa (HU)

 ( 740 )  Dr. Matók Barbara, Veszprém

  

( 546 )

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 22 01398

 ( 220 ) 2022.05.26.

 ( 731 )  Barocsai Soma, Adony (HU)
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( 546 )

 ( 511 ) 3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; nem gyógyhatású fogkrémek; illatszerek,

eszenciaolajok; hialuronsavat tartalmazó kozmetikumok; kozmetikumok; kozmetikumok egyéni használatra;

kozmetikumok és kozmetikai készítmények; kozmetikumokkal átitatott kendők; nem gyógyhatású

kozmetikumok; panthenolt tartalmazó kozmetikumok; természetes kozmetikumok; kozmetikumok olajok

 formájában.

 35    Kozmetikumokkal kapcsolatos fogyasztói terméktanácsadás; fogyasztói termékinformációk biztosítása

kozmetikumokkal kapcsolatban; kozmetikumokkal kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások;

kiskereskedelmi szolgáltatások kozmetikumokat tartalmazó dobozok előfizetői alapon történő eladásával

 kapcsolatban.

 ( 210 ) M 22 01485

 ( 220 ) 2022.01.11.

 ( 731 )  Tutti Drink Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok;

alkoholmentes italok; alkoholmentes koktélok; alkoholmentes teaízú italok; aloe vera italok, alkoholmentes;

energiaitalok; izotóniás italok; kávé ízesítésű üdítőitalok; méz alapú alkoholmentes italok; proteinnel dúsított

 sportitalok; szárított gyümölcsökből készült alkoholmentes italok; szörpök italokhoz; üdítőitalok.

 ( 210 ) M 22 01486

 ( 220 ) 2022.01.11.

 ( 731 )  Tutti Drink Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok;

alkoholmentes italok; alkoholmentes koktélok; alkoholmentes teaízú italok; aloe vera italok, alkoholmentes;

energiaitalok; izotóniás italok; méz alapú alkoholmentes italok; proteinnel dúsított sportitalok; szárított

 gyümölcsökből készült alkoholmentes italok; szörpök italokhoz; üdítőitalok.

 ( 210 ) M 22 01490

 ( 220 ) 2022.06.06.

 ( 731 )  Nyilka Ildikó, Budapest (HU)

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

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1864



 ( 740 )  Dr. Rosonczy Enikő, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   10    Készülékek, eszközök és árucikkek csecsemők gondozásához.

  18    Bőröndök és szállító táskák.

  20    Bútorok, tükrök, keretek; nem fém tartályok, tárolók tároláshoz vagy szállításhoz.

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

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

  35    Reklámozás.

  41    Szakmai képzés.

 ( 210 ) M 22 01502

 ( 220 ) 2022.06.07.

 ( 731 )  HÁZAK ÁSZA Kft., Nagytarcsa (HU)

 ( 740 )  ERKEL ANDRÁS, BUDAPEST

 ( 541 ) Nívó bútor

 ( 511 )  20    Acélból készült bútorok; acélcsőből készült bútorok; bútorok télikertekbe; bútorok lakásokba, irodákba és

kertekbe; bútorok és lakberendezési tárgyak; bútorok beltéri terráriumokhoz; bútorok előadótermekbe; bútorok

 beltéri akváriumokhoz; bútorok; alumínium kerti bútorok.

 ( 210 ) M 22 01504

 ( 220 ) 2022.06.07.

 ( 731 )  Zubor Melissza, Kecskemét (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Háztartási eszközök, tisztítószerek kiskereskedelmi szolgáltatása, értékesítése; élelmiszerek kiskereskedelmi

szolgáltatása, értékesítése; környezetbarát termékek kiskereskedelmi szolgáltatása, értékesítése; szépségápolási,

tisztálkodási és higiéniai termékek kiskereskedelmi szolgáltatása, értékesítés; árubemutatók rendezése üzleti

célokra; árubemutatók szervezése eladási célokra; árubemutatók szervezése kereskedelmi célokra; értékesítési

bemutatók; termékek és szolgáltatások bemutatása; áruk és szolgáltatások bemutatása elektronikus eszközök

segítségével, az úgynevezett teleshopping és home shopping szolgáltatások számára is; címzett

reklámküldemények terjesztése ügyfélszerzés és a meglévő ügyfélkör megtartása céljából; beszerzési

szolgáltatások; árucikkek promóciója influenszerek segítségével; audiovizuális eszközökkel nyújtott üzleti

promóciós szolgáltatások; hirdetés és reklámozás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi

célokból; kereskedelmi bemutatók levezetése; kereskedelmi célú kiállítások lebonyolítása; kereskedelmi

információ és tanácsadás fogyasztók számára termékek és szolgáltatások kiválasztásával kapcsolatban;

kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; megvásárolni szánt termékek és

áruk kiválasztásával kapcsolatos információnyújtás és tanácsadás a fogyasztók számára; online piactér biztosítása

áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; online rendelési szolgáltatások az éttermi elvitel és

házhozszállítás területén; online rendelési szolgáltatások; vásárlási megrendelések ügyintézése; termékek és

szolgáltatások beszerzése más vállalatok számára; piackutatási és -elemzési szolgáltatások; értékesítési promóciós

 szolgáltatások.
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 ( 210 ) M 22 01511

 ( 220 ) 2022.06.08.

 ( 731 )  Strenner Antal, Veszprém (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Alkoholmentes italok; ízesített üdítőitalok; szénsavas üdítőitalok.

 ( 210 ) M 22 01513

 ( 220 ) 2022.06.08.

 ( 731 )  Liptai László Zsolt, Dunakeszi (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   37    Villanyszerelés.

 ( 210 ) M 22 01514

 ( 220 ) 2022.06.08.

 ( 731 )  Iron & Smith Vagyonkezelő Kft., Szada (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Vitadino

 ( 511 )  30    Édességek; sütemények, cukrászsütemények, torták és kekszek (aprósütemények); édességek (cukorkák),

csokoládés szeletek, rágógumi; müzliszeletek, energiaszeletek; alkohol alapú édességek (nem gyógyhatású-);

csokoládéval bevont szeletek; cukorkák; cukormentes édességek; karamell; mentolos cukorkák; nyalókák;

 pillecukrok; savanyúcukorkák (édességek); tejcsokoládék.

 ( 210 ) M 22 01515

 ( 220 ) 2022.06.08.

 ( 731 )  Kovács Gergely, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Test- és arckezelő gépek kis- és nagykereskedelme.

 ( 210 ) M 22 01518

 ( 220 ) 2022.06.08.

 ( 731 )  HÁZAK ÁSZA Kft., Nagytarcsa (HU)

 ( 740 )  ERKEL ANDRÁS, BUDAPEST

 ( 541 ) Nívó ajtó

 ( 511 ) 6    Ajtóbetétek fémből; ajtók építményekhez, fémből; ajtókeretek, ajtótokok fémből; ajtókeretek fémből;

ajtószerelvények fémből; fém ajtókeret; fém ajtókeretek; fém ajtóprofilok; fémből készült páncélozott ajtók;

fémből készült védőlemezek ajtókhoz; fémből készült ajtóelemek; tűzvédelmi ajtók fémből; tűzálló ajtók fémből;

tűzgátló ajtók fémből; fémből készült ajtórögzítők; ajtóvasalások; ajtó rögzítők fémből; ajtók és ablakok fémből;

ajtókilincsek fémből; ajtónyitó szerkezetek, nem elektromos; ajtórugók, nem elektromos; ajtózárak fémből;

biztonsági ajtózárak fémből; fém ajtókilincsek; fém alkatrészek ajtókhoz; fém biztonsági ajtók; külső ajtók

 fémből; fém páncéllemezek ajtókhoz; fém biztonsági ajtószerelvények.

 ( 210 ) M 22 01519
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 ( 220 ) 2022.06.09.

 ( 731 )  Forró Attila János, Csömör (HU)

 Forróné Fabók Nikoletta, Csömör (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) NAPVELEM

 ( 511 )  35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: napenergia kollektorok áramtermeléshez;

a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: napenergia panelek, szoláris panelek; a

következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: napenergia kollektorok fűtéshez; a következő

árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: napenergiával működő fűtőkészülékek; a következő árukkal

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: napenergiával működő fűtőberendezések; a következő árukkal

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: napenergiával működő vízmelegítők; a következő árukkal

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: fűtési hőtároló berendezések [napenergiás]; a következő árukkal

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: fűtési hőtároló készülékek [napenergiás]; a következő árukkal

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: napenergia kollektorok áramtermeléshez; a következő árukkal

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: napenergia panelek, szoláris panelek; a következő árukkal

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: napenergia kollektorok fűtéshez; a következő árukkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások: napenergiával működő fűtőkészülékek; a következő árukkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások: napenergiával működő fűtőberendezések; a következő árukkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások: napenergiával működő vízmelegítők; a következő árukkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások: fűtési hőtároló berendezések [napenergiás]; a következő árukkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások: fűtési hőtároló készülékek [napenergiás]; a következő árukkal kapcsolatos

internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: napenergia kollektorok áramtermeléshez; a következő árukkal

kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: napenergia panelek, szoláris panelek; a következő árukkal

kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: napenergia kollektorok fűtéshez; a következő árukkal

kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: napenergiával működő fűtőkészülékek; a következő

árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: napenergiával működő fűtőberendezések; a

következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: napenergiával működő vízmelegítők; a

következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: fűtési hőtároló berendezések

[napenergiás]; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: fűtési hőtároló

 készülékek [napenergiás].

 37    Természetes erőforrások kinyerése; napenergia-termelő berendezések karbantartása és javítása; napenergiás

hőtermelő berendezések üzembe helyezése és karbantartása; napenergiás rendszerek üzembe helyezése;

napelemes áramellátó rendszerek üzembe helyezése nem lakóépületekhez; naptetők felszerelése; lakások

napelemes áramellátó rendszereinek üzembe helyezése; napenergiával működő fűtőberendezések karbantartása és

javítása; napenergiás fűtőrendszerek üzembe helyezése; a következő áruk üzembe helyezése: napenergia

kollektorok áramtermeléshez; a következő áruk üzembe helyezése: napenergia panelek, szoláris panelek; a

következő áruk üzembe helyezése: napenergia kollektorok fűtéshez; a következő áruk üzembe helyezése:

napenergiával működő fűtőkészülékek; a következő áruk üzembe helyezése: napenergiával működő

fűtőberendezések; a következő áruk üzembe helyezése: napenergiával működő vízmelegítők; a következő áruk

üzembe helyezése: fűtési hőtároló berendezések [napenergiás]; a következő áruk üzembe helyezése: fűtési

hőtároló készülékek [napenergiás]; a következő áruk javítása és karbantartása: napenergia kollektorok

áramtermeléshez; a következő áruk javítása és karbantartása: napenergia panelek, szoláris panelek; a következő

áruk javítása és karbantartása: napenergia kollektorok fűtéshez; a következő áruk javítása és karbantartása:

napenergiával működő fűtőkészülékek; a következő áruk javítása és karbantartása: napenergiával működő

fűtőberendezések; a következő áruk javítása és karbantartása: napenergiával működő vízmelegítők; a következő

áruk javítása és karbantartása: fűtési hőtároló berendezések [napenergiás]; a következő áruk javítása és

 karbantartása: fűtési hőtároló készülékek [napenergiás].

 42    Elektromos rendszerek tervezése; fűtőberendezésekkel kapcsolatos műszaki tervezési szolgáltatások;
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gépészeti elemzéssel kapcsolatos technológiai tanácsadási szolgáltatások; építészeti és mérnöki szolgáltatások;

mérnöki munkák, szolgáltatások; mérnöki tanácsadó szolgáltatások; mérnöki tervezés; elektronikus rendszerek

tervezéséhez kapcsolódó mérnöki szolgáltatások; energiaszolgáltató rendszerekkel kapcsolatos mérnöki

szolgáltatások; mérnöki szolgáltatások a környezeti technológia területén; mérnöki szolgáltatások az

energiatechnológia területén; mérnöki szolgáltatások az építőipari technológia területén; geológiai felmérések

tervezése; integrált áramkörökhöz kapcsolódó tervezési szolgáltatások; hálózatok létrehozásával kapcsolatos

tervező szolgáltatások; hálózatok tervezése és fejlesztése; napenergia-rendszerek ellenőrzésére, szabályozására és

 megfigyelésére szolgáló szoftverek tervezése és fejlesztése.

 ( 210 ) M 22 01520

 ( 220 ) 2022.06.09.

 ( 731 )  Forróné Fabók Nikoletta, Csömör (HU)

 Forró Attila János, Csömör (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: napenergia kollektorok áramtermeléshez;

a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: napenergia panelek, szoláris panelek; a

következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: napenergia kollektorok fűtéshez; a következő

árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: napenergiával működő fűtőkészülékek; a következő árukkal

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: napenergiával működő fűtőberendezések; a következő árukkal

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: napenergiával működő vízmelegítők; a következő árukkal

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: fűtési hőtároló berendezések [napenergiás]; a következő árukkal

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: fűtési hőtároló készülékek [napenergiás]; a következő árukkal

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: napenergia kollektorok áramtermeléshez; a következő árukkal

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: napenergia panelek, szoláris panelek; a következő árukkal

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: napenergia kollektorok fűtéshez; a következő árukkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások: napenergiával működő fűtőkészülékek; a következő árukkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások: napenergiával működő fűtőberendezések; a következő árukkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások: napenergiával működő vízmelegítők; a következő árukkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások: fűtési hőtároló berendezések [napenergiás]; a következő árukkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások: fűtési hőtároló készülékek [napenergiás]; a következő árukkal kapcsolatos

internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: napenergia kollektorok áramtermeléshez; a következő árukkal

kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: napenergia panelek, szoláris panelek; a következő árukkal

kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: napenergia kollektorok fűtéshez; a következő árukkal

kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: napenergiával működő fűtőkészülékek; a következő

árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: napenergiával működő fűtőberendezések; a

következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: napenergiával működő vízmelegítők; a

következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: fűtési hőtároló berendezések

[napenergiás]; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: fűtési hőtároló

 készülékek [napenergiás].

 37    Természetes erőforrások kinyerése; napenergia-termelő berendezések karbantartása és javítása; napenergiás

hőtermelő berendezések üzembe helyezése és karbantartása; napenergiás rendszerek üzembe helyezése;

napelemes áramellátó rendszerek üzembe helyezése nem lakóépületekhez; naptetők felszerelése; lakások

napelemes áramellátó rendszereinek üzembe helyezése; napenergiával működő fűtőberendezések karbantartása és

javítása; napenergiás fűtőrendszerek üzembe helyezése; a következő áruk üzembe helyezése: napenergia

kollektorok áramtermeléshez; a következő áruk üzembe helyezése: napenergia panelek, szoláris panelek; a
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következő áruk üzembe helyezése: napenergia kollektorok fűtéshez; a következő áruk üzembe helyezése:

napenergiával működő fűtőkészülékek; a következő áruk üzembe helyezése: napenergiával működő

fűtőberendezések; a következő áruk üzembe helyezése: napenergiával működő vízmelegítők; a következő áruk

üzembe helyezése: fűtési hőtároló berendezések [napenergiás]; a következő áruk üzembe helyezése: fűtési

hőtároló készülékek [napenergiás]; a következő áruk javítása és karbantartása: napenergia kollektorok

áramtermeléshez; a következő áruk javítása és karbantartása: napenergia panelek, szoláris panelek; a következő

áruk javítása és karbantartása: napenergia kollektorok fűtéshez; a következő áruk javítása és karbantartása:

napenergiával működő fűtőkészülékek; a következő áruk javítása és karbantartása: napenergiával működő

fűtőberendezések; a következő áruk javítása és karbantartása: napenergiával működő vízmelegítők; a következő

áruk javítása és karbantartása: fűtési hőtároló berendezések [napenergiás]; a következő áruk javítása és

 karbantartása: fűtési hőtároló készülékek [napenergiás].

 42    Elektromos rendszerek tervezése; fűtőberendezésekkel kapcsolatos műszaki tervezési szolgáltatások;

gépészeti elemzéssel kapcsolatos technológiai tanácsadási szolgáltatások; építészeti és mérnöki szolgáltatások;

mérnöki munkák, szolgáltatások; mérnöki tanácsadó szolgáltatások; mérnöki tervezés; elektronikus rendszerek

tervezéséhez kapcsolódó mérnöki szolgáltatások; energiaszolgáltató rendszerekkel kapcsolatos mérnöki

szolgáltatások; mérnöki szolgáltatások a környezeti technológia területén; mérnöki szolgáltatások az

energiatechnológia területén; mérnöki szolgáltatások az építőipari technológia területén; geológiai felmérések

tervezése; integrált áramkörökhöz kapcsolódó tervezési szolgáltatások; hálózatok létrehozásával kapcsolatos

tervező szolgáltatások; hálózatok tervezése és fejlesztése; napenergia-rendszerek ellenőrzésére, szabályozására és

 megfigyelésére szolgáló szoftverek tervezése és fejlesztése.

 ( 210 ) M 22 01521

 ( 220 ) 2022.06.09.

 ( 731 )  DataExpert Services Kft., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

 ( 541 ) RUBIKLAB

 ( 511 )  35    Piackutatás, kutatások ügyletekkel kapcsolatban, gazdasági versennyel kapcsolatos információszerzési

szolgáltatások, információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése, statisztikák összeállítása, ügyfélprofil

 meghatározása kereskedelmi vagy marketing célokra, közvélemény-kutatás.

 42    Számítógép-programozás adatfeldolgozáshoz, számítógépes platformok fejlesztése,

 platform-mint-szolgáltatás (PAAS), szoftvermérnöki szolgáltatások adatfeldolgozáshoz.

 ( 210 ) M 22 01526

 ( 220 ) 2022.06.09.

 ( 731 )  Kiss Péter, Budapest (HU)

 Bányai Norbert Levente, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Rácz Iván Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  42    Belsőépítészeti tervezés; belsőépítészeti tervezési szolgáltatások boltok számára; belsőépítészeti tervezési

szolgáltatások butikok számára; belsőépítészeti tervezési szolgáltatások kiskereskedőknek; belsőépítészeti

tervezéssel kapcsolatos szaktanácsadás; belsőépítészeti tervező szolgáltatások, információnyújtás és tanácsadás;
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belsőépítészettel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; belsőépítészettel kapcsolatos konzultációs

szolgáltatások; beltér tervezési szolgáltatások; beltéri dekoráció tervezése; bemutatási célú modellek készítésével

kapcsolatos tervezési szolgáltatások; berendezés megtervezése; boltok tervezése; bútortervezés; bútortervezési

szolgáltatások; bútortervezői szolgáltatások; díszítő szerkezetek tervezése; díszlet-, látványtervezés előadásokhoz;

építési tervek készítése; építési tervekkel, projektekkel kapcsolatos, számítógéppel segített tervezési

szolgáltatások; építési tervkészítés; építészethez kapcsolódó számítógéppel támogatott tervezési szolgáltatások;

építészeti szolgáltatások; építészeti szolgáltatások irodai létesítmények tervezéséhez; építészeti szolgáltatások

kereskedelmi épületek tervezéséhez; építészeti szolgáltatások ipari létesítmények tervezéséhez; építészeti tervezés

kültéri elrendezéshez/dekorációhoz; építészeti tervezési [dizájn] szolgáltatások; építészeti tervezéssel kapcsolatos

tájékoztatás weboldalon keresztül; építészeti tervező szolgáltatások; építészeti tervrajzok készítésével kapcsolatos

konzultáció; építészettel kapcsolatos tervezési szolgáltatások; építőmérnöki munkákhoz kapcsolódó

formatervezési szolgáltatások; épületbővítések tervezése; épületek belső tervezési szolgáltatásai; éttermekkel

kapcsolatos tervezési szolgáltatások; grafikai tervezés és színvilág megtervezése egységes vállalati arculathoz;

grafikai tervező szolgáltatás; grafikus tervezés, design; grafikus tervezési szolgáltatások; grafikus tervező

szolgáltatásai; ipari formatervezés; iparművészeti tervezés; iparművészeti tervezési szolgáltatások; irodabútorok

elrendezésének megtervezése; irodabútorok tervezése; irodai automatizálási berendezések tervezése; irodai

elrendezés megtervezése; irodai terek tervezése; irodák és munkahelyek automatizálásával kapcsolatos

konzultáció; irodák tervezése és tervkészítése; irodatervezés; irodatervezési szolgáltatások; kiskereskedelmi

tervezési szolgáltatások; kiállítási célú modellek készítésével kapcsolatos tervezési szolgáltatások; kiállítási

standok tervezése; kiállításokkal kapcsolatos építészeti tervezési szolgáltatások; kiskereskedelmi helyiségek

tervezése és kialakítása; klubok tervezése; konyhák tervezése; konyhák tervezése és kialakítása; konyhatervezés;

konyhatervezési szolgáltatások; lakberendezési szolgáltatások [épületbelsők]; lakberendezési tanácsadás;

lakóingatlanokhoz kapcsolódó tervezési szolgáltatások; mérnöki tervezés és konzultáció; padlóburkolatok

tervezése; stíldíszítés [ipari formatervezés]; szállodák, hotelek tervezése; szállodák tervezése; színek, festékek és

bútorok harmonizálásával kapcsolatos lakberendezési információs szolgáltatások; színek, festékek és bútorok

kombinálásával kapcsolatos lakberendezési információs szolgáltatások; tanácsadás bútorok takaró

huzatainak/védőhuzatainak kiválasztásával kapcsolatban [belsőépítészet]; tanácsadási szolgáltatások ipari

formatervezéssel kapcsolatban; üzletek belsőépítészeti kialakítása; üzletek beltéri dekorációjának megtervezése;

üzletek berendezésének megtervezése; üzletek kialakítása; üzletek kirakataival kapcsolatos tervezési

 szolgáltatások; üzlethelyiségek tervezése; üzlethelyiségek tervezésével kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 01629

 ( 220 ) 2022.06.22.

 ( 731 )  Ikr Agrár Kft., Bábolna (HU)

 ( 740 )  dr. Nyikos György, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Táptalajok, trágyák és vegyszerek mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti használatra; biológiai készítmények

 ipari és tudományos felhasználásra.

 ( 210 ) M 22 01632

 ( 220 ) 2022.06.22.

 ( 731 )  Nánási-Pintér Márton, Monor (HU)

 ( 740 )  Dr. Pál Roberta Lívia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek.

  28    Ünnepi dekorációk, partikellékek és karácsonyi műfenyők.
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 ( 210 ) M 22 01636

 ( 220 ) 2022.06.23.

 ( 731 )  CROSSSEC Solutions Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Váradi János ügyvéd, Pécs

 ( 541 ) NORMA

 ( 511 ) 9    Üzemautomatizálási szoftverek; adatfeldolgozó szoftverek; folyamatvezérlő szoftverek;

munkafolyamat-szoftverek; ipari szoftverek; gyártási szoftverek; üzleti szoftverek; adatkezelő szoftverek;

jelentéskészítő szoftverek; optimalizáló szoftverek; irodai szoftverek; vállalati szoftverek; terméktervező

szoftverek; logisztikai szoftverek; szoftverek termékfejlesztéshez; számítógépes szoftver programok;

számítógépes szoftverek dokumentummenedzsmenthez; ipari folyamatvezérlő szoftverek; számítógépes

szoftverek [programok]; pénzügyi menedzsment szoftverek; letölthető felhőalapú szoftverek; üzleti technológiai

szoftverek; üzleti információszerző szoftverek; üzletiteljesítmény-kezelő szoftverek; döntéshozatalt segítő

szoftverek; információ-visszakereső szoftverek; leltárkészítő számítógépes szoftverek; ellátásilánc-menedzsment

szoftverek; munkaerő-menedzsment szoftverek; költségbecslésre tervezett számítógépes szoftverek;

időszabályozásra szolgáló számítógépes szoftverek; számítógépes szoftverek üzleti célokra; diagnosztikai és

hibakeresési szoftverek; számítógéppel támogatott gyártási szoftverek; szoftverek üzleti adatok elemzéséhez;

üzletfolyamat-kezelő [bpm] szoftverek; munkafolyamat-irányítási rendszer szoftverei; számítógépes szoftverek

piaci információk feldolgozásához; vállalati erőforrás-tervező [erp] szoftverek; felhő alapú szerverszoftverek;

 felhő alapú szerverek; szoftverek; üzletvezetési szoftverek.

 42    Szoftverfejlesztés; szoftvertervezés; szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében; szoftverfejlesztés,

programozás és kivitelezés; szoftverfejlesztési szolgáltatások adatfeldolgozó programokhoz; mások számára

végzett számítógépes szoftverfejlesztés; információtechnológiai [it] szolgáltatások; adatfeldolgozással

kapcsolatos számítógépes programok készítése; adatfeldolgozó rendszerek tervezése és fejlesztése;

adatmegjelenítő rendszerek tervezése és fejlesztése; információtechnológiai projektvezetés; it-szolgáltatások

menedzsmentje [itsm]; számítástechnikai módszerek, algoritmusok és szoftverek fejlesztése és tesztelése;

számítástechnikai platformok készítése mások megbízásából; szoftveralkotás; szoftver készítés; számítógépes

szoftverírás; szoftvertervezési szolgáltatások; számítógépes szoftverfejlesztés; számítógépes szoftver integráció;

számítógépes szoftver írás; számítógépes szoftver tervezése; számítógépes szoftver bővítése; számítógépes

szoftver fejlesztése; számítógépes szoftver karbantartása; számítógépes szoftverek hibakövetése; számítógépes

szoftverprogramozási szolgáltatások; szoftver mint szolgáltatás [saas]; szoftver karbantartás és javítás; szoftverek

tervezése és fejlesztése; szoftverkészítés, karbantartás és adaptálás; számítógép-programozás és szoftvertervezés;

szoftverszolgáltatásokkal (saas) kapcsolatos konzultáció; számítógépes szoftverek írása és tervezése; szoftverek

tervezése, fejlesztése és kivitelezése; számítógépes szoftverek testre szabott tervezése; nem letölthető, online

szoftverek biztosítása; szoftverek biztosítása számítógépes világhálózaton keresztül; számítógépes szoftverrel

kapcsolatos tervezési szolgáltatások; konzultációs szolgáltatások számítógépes szoftverekkel kapcsolatban;

tanácsadási szolgáltatások számítógépes szoftverekkel kapcsolatban; konzultáció szoftverek tervezésével és

fejlesztésével kapcsolatban; folyamatellenőrzésre szolgáló számítógépes szoftverek tervezése és fejlesztése;

számítógépes szoftverek tervezése és fejlesztése ellátásilánc-menedzsmenthez; nem letölthető üzleti szoftverek

ideiglenes használatának biztosítása; számítógépes programok és szoftverek fejlesztéséhez kapcsolódó kutatás;

nem letölthető online szoftverek biztosítása ellátásilánc-menedzsmenthez; számítógépes szoftverekhez

kapcsolódó tanácsadási és fejlesztési szolgáltatások; számítógépek és szoftverek tervezése kereskedelmi

elemzéshez és beszámolóhoz; honlapon keresztül elérhető, nem letölthető szoftveralkalmazások időleges

használatának biztosítása; online, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása adatok kezelése

céljából; számítógépes szoftverek tervezésével, programozásával és karbantartásával kapcsolatos tanácsadási és

tájékoztató szolgáltatások; pénzügyi adatok elemzésére és jelentések készítésére szolgáló, nem letölthető

 szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; felhőalapú számítástechnika.

 ( 210 ) M 22 01640
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 ( 220 ) 2022.06.23.

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

 ( 740 )  dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest

 ( 541 ) EXVAL

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők.

 ( 210 ) M 22 01641

 ( 220 ) 2022.06.23.

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

 ( 740 )  dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest

 ( 541 ) ENTAXOR

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők.

 ( 210 ) M 22 01642

 ( 220 ) 2022.06.23.

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

 ( 740 )  dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest

 ( 541 ) RILVA

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők.

 ( 210 ) M 22 01726

 ( 220 ) 2022.07.01.

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

 ( 740 )  dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest

 ( 541 ) XIVALIA

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők.

 ( 210 ) M 22 01727

 ( 220 ) 2022.07.01.

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

 ( 740 )  dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest

 ( 541 ) VESING

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők.

 ( 210 ) M 22 01729

 ( 220 ) 2022.07.01.

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

 ( 740 )  dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest

 ( 541 ) ANTIXAB

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők.

 ( 210 ) M 22 01730

 ( 220 ) 2022.07.01.

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

 ( 740 )  dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest

 ( 541 ) APOAC

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők.

 ( 210 ) M 22 01731
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 ( 220 ) 2022.07.01.

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

 ( 740 )  dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest

 ( 541 ) XAPA

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők.

 ( 210 ) M 22 01733

 ( 220 ) 2022.07.01.

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

 ( 740 )  dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest

 ( 541 ) PIXIBA

 ( 511 )  5    Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők.

 ( 210 ) M 22 01779

 ( 220 ) 2022.07.06.

 ( 731 )  Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Befolyásoló marketing; célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; hirdetési- és

reklámszolgáltatások; kereskedelmi rendezvények lebonyolítása; marketing szolgáltatások; rádiós reklámozás;

 televíziós reklámozás; vállalati kommunikációs szolgáltatások; szponzorok felkutatása.

 41    Nem reklámcélú szövegek publikálása; szórakoztatási célú rendezvényszervezés; szórakoztató

rendezvények lebonyolítása; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; fitnesz órák vezetése;

sportlétesítmények üzemeltetése; sportversenyek rendezése; szabadidős létesítmények üzemeltetése; személyi

 edző szolgáltatások [fitnesz edzés].

 44    Egészségfürdő szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; közfürdők higiéniai

 célokra; szauna szolgáltatások; törökfürdők.

 ( 210 ) M 22 01780

 ( 220 ) 2022.07.06.

 ( 731 )  Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Befolyásoló marketing; célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; hirdetési- és

reklámszolgáltatások; kereskedelmi rendezvények lebonyolítása; marketing szolgáltatások; rádiós reklámozás;

televíziós reklámozás; szponzorok felkutatása; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; piaci

 tanulmányok; piackutatás; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése.

 41    Konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás;

művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások; online elektronikus kiadványok
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biztosítása, nem letölthetők; sportversenyek rendezése; szabadidős létesítmények üzemeltetése; szemináriumok

szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szórakoztatási célú rendezvényszervezés;

szórakoztató rendezvények lebonyolítása; élő előadások bemutatása; hangversenyek, koncertek szervezése és

lebonyolítása; idegenvezetős túrák levezetése; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások

 útján; színházi produkciók.

 ( 210 ) M 22 01982

 ( 220 ) 2022.07.29.

 ( 731 )  Kovács Vilmos, Pilisvörösvár (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Kovi-kő

 ( 511 )  19    Kőtörmelék [terméskő]; nemfém építőelemek padlóhoz; műkő; betontömbök; téglaburkolatok; téglák; tégla

támfalak [nem fémből]; építőanyagok és elemek homokból, kőből, agyagból, ásványokból és betonból;

burkolatok, nem fémből, építési célokra; kockakövek; útburkoló kőlapok; betontéglák; építőelemek betonból;

beton építőanyagok; betonpadlózat; betonlapok, betontáblák; beton útburkoló kövek; beton útburkoló elemek;

beton burkolólapok; beton útburkoló lapok; padlók, nem fémből; nem fém padlópanelek; nem fémes anyagokból

készült padlóösszefolyók; nem fémes anyagokból készült padlóösszefolyó csatornák; kerámia burkolat és

 kövezés; cementlapok.

  27    Padlóburkolatok; padlóburkolatok, mesterséges burkolatok.

 ( 210 ) M 22 01983

 ( 220 ) 2022.07.29.

 ( 731 )  Kovács Vilmos, Pilisvörösvár (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Kovi-kő Térkőgyár

 ( 511 )  19    Kőtörmelék [terméskő]; nemfém építőelemek padlóhoz; műkő; betontömbök; téglaburkolatok; téglák; tégla

támfalak [nem fémből]; építőanyagok és elemek homokból, kőből, agyagból, ásványokból és betonból;

burkolatok, nem fémből, építési célokra; kockakövek; útburkoló kőlapok; betontéglák; építőelemek betonból;

beton építőanyagok; betonpadlózat; betonlapok, betontáblák; beton útburkoló kövek; beton útburkoló elemek;

beton burkolólapok; beton útburkoló lapok; padlók, nem fémből; nem fém padlópanelek; nem fémes anyagokból

készült padlóösszefolyók; nem fémes anyagokból készült padlóösszefolyó csatornák; kerámia burkolat és

 kövezés; cementlapok.

  27    Padlóburkolatok; padlóburkolatok, mesterséges burkolatok.

 ( 210 ) M 22 01984

 ( 220 ) 2022.07.29.

 ( 731 )  Kovács Vilmos, Pilisvörösvár (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  19    Kőtörmelék [terméskő]; nemfém építőelemek padlóhoz; műkő; betontömbök; téglaburkolatok; téglák; tégla

támfalak [nem fémből]; építőanyagok és elemek homokból, kőből, agyagból, ásványokból és betonból;

burkolatok, nem fémből, építési célokra; kockakövek; útburkoló kőlapok; betontéglák; építőelemek betonból;

beton építőanyagok; betonpadlózat; betonlapok, betontáblák; beton útburkoló kövek; beton útburkoló elemek;

beton burkolólapok; beton útburkoló lapok; padlók, nem fémből; nem fém padlópanelek; nem fémes anyagokból

készült padlóösszefolyók; nem fémes anyagokból készült padlóösszefolyó csatornák; kerámia burkolat és

 kövezés; cementlapok.

  27    Padlóburkolatok; padlóburkolatok, mesterséges burkolatok.
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A rovat 112 darab közlést tartalmaz.
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Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

 ( 111 )  238.302

 ( 151 )  2022.08.14.

 ( 210 )  M 22 01378

 ( 220 )  2022.05.25.

 ( 732 )  Országos Széchényi Könyvtár, Budapest (HU)

 ( 541 )  Országos Könyvtári Platform

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

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

 ( 111 )  238.304

 ( 151 )  2022.08.14.

 ( 210 )  M 22 01386

 ( 220 )  2022.05.25.

 ( 732 )  Országos Széchényi Könyvtár, Budapest (HU)

 ( 541 )  OKP

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

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

 ( 111 )  238.305

 ( 151 )  2022.08.14.

 ( 210 )  M 22 01387

 ( 220 )  2022.05.25.

 ( 732 )  Országos Széchényi Könyvtár, Budapest (HU)

 ( 541 )  Magyar Országos Közös Katalógus

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

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

 ( 111 )  238.306

 ( 151 )  2022.08.14.

 ( 210 )  M 22 01388

 ( 220 )  2022.05.25.

 ( 732 )  Országos Széchényi Könyvtár, Budapest (HU)

 ( 541 )  Országos Dokumentumellátási Rendszer

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

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

 ( 111 )  238.307

 ( 151 )  2022.08.14.

 ( 210 )  M 22 01390

 ( 220 )  2022.05.25.

 ( 732 )  Országos Széchényi Könyvtár, Budapest (HU)

 ( 541 )  MOKKA

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

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

 ( 111 )  238.308

 ( 151 )  2022.08.14.
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 ( 210 )  M 22 01389

 ( 220 )  2022.05.25.

 ( 732 )  Országos Széchényi Könyvtár, Budapest (HU)

 ( 541 )  ODR

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

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

 ( 111 )  238.309

 ( 151 )  2022.08.14.

 ( 210 )  M 22 01391

 ( 220 )  2022.05.25.

 ( 732 )  Országos Széchényi Könyvtár, Budapest (HU)

 ( 541 )  MOKKA-ODR

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

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

 ( 111 )  238.310

 ( 151 )  2022.08.14.

 ( 210 )  M 22 01714

 ( 220 )  2022.06.30.

 ( 732 )  Ventil Épületgépészeti Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Szentendre (HU)

 ( 740 )  Bimbó Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Alfa csaptelep

 ( 511 )  11    Keverő csaptelepek vízvezetékekhez; keverő csaptelepek [vízcsapok]; zuhanyberendezések részét képező

 szabályozott, irányított keverő csaptelepek.

 ( 111 )  238.311

 ( 151 )  2022.08.14.

 ( 210 )  M 22 01810

 ( 220 )  2022.07.08.

 ( 732 )  Puszta Izabella, Budapest (HU)

 dr. Benn András, Budapest (HU)

 ( 541 )  Kövirigó Családi Birtok

 ( 511 )  43    Hotelszolgáltatások kiemelt ügyfeleknek; ideiglenes lakóhelyek biztosítása mobil házakban, lakókocsikban

élőknek; ideiglenes szállás biztosítása panziókban; ideiglenes szállásbiztosítás üdülő apartmanokban; ideiglenes

szállásbiztosítás nyaralókban; ideiglenes szálláshelyek biztosítása vendégek számára; ideiglenes szállások

bérbeadása nyaralókban és apartmanokban; ideiglenes szállások biztosítása üdülési csereprogram-csomagok

részeként; ifjúsági szállók szolgáltatásai; kempingezési lehetőség biztosítása; kempingezési lehetőségek

biztosítása; motelek; nyaralóházak bérbeadása; panziók; szállás biztosítása szállodákban és motelekben;

szállásadási szolgáltatások üdülőkben, üdülőkomplexumokban; szállásbiztosítás nyaralók számára;

szállásszervezés turisták számára; szállást és reggelit biztosító szolgáltatások; szállásügynökségek [szállodák,

panziók]; szállodai és motelszolgáltatások biztosítása; szállodai szállásbiztosítás; szállodai szálláshely

szolgáltatások; szállodai szálláshelyek megszervezése; szállodai szolgáltatás; szállodai szolgáltatások;

szállodakomplexumok; szállók, turistaszállók; turista farmok által biztosított ideiglenes szállások; turistaházak,

üdülők; turistaszállásokkal kapcsolatos szolgáltatások; turistaszállók; turistatáborokkal, kempingekkel

kapcsolatos szolgáltatások [szállásadás]; üdülési szálláshely biztosítása; üdülési szálláshelyek biztosítása;

üdülőhelyi szállások; üdülők, üdülőházak bérbeadása; üdülőtáborok által biztosított ideiglenes szálláshelyek;

üdülőtáborok szolgáltatásai [szállásadás]; ügynökségi szolgáltatások üdülési szállásfoglaláshoz;utazási irodák

szállásszervezési szolgáltatásai; vendégházak; bölcsődék és óvodák; bölcsődék, óvodák; gyermekgondozási
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szolgáltatások; gyermekmegőrzési szolgáltatások; gyermekotthonok által nyújtott szolgáltatások; idősek otthona;

idősotthonok [nyugdíjasotthonok]; iskolakezdés előtt napközi biztosítása; kisegítő rövid távú gondozási

szolgáltatások nappali felnőttgondozás formájában; kisgyermekek, óvodás korú gyermekek ellátása napközi

otthonokban; mobil bölcsődék; napközi otthonok szolgáltatásai; napközik; napközik biztosítása [nem iskolai];

nyugdíjasotthonok, időskorúak otthona; személyzettel ellátott lakóhelyek biztosítása [ideiglenes szállásadás];

tanítás után (délutáni) napközi biztosítása; bankettek és társas összejövetelek tartására alkalmas létesítmények

biztosítása különleges alkalmakra; elhelyezés biztosítása ideiglenes munkákhoz; esküvői fogadások szervezése

[helyszínek]; ideiglenes irodai férőhelyek bérbeadása; igazgatósági ülésekhez szükséges felszerelések biztosítása;

kiállítási létesítmények biztosítása; kiállítási termek bérbeadása; konferencia létesítmények biztosítása;

kiállítóhelyek biztosítása hotelekben; konferenciatermek biztosítása; létesítmények biztosítása konferenciákhoz,

kiállításokhoz és találkozókhoz, értekezletekhez; közösségi központok biztosítása társasági összejövetelekhez és

találkozókhoz; létesítmények biztosítása vásárokhoz és kiállításokhoz; létesítmények rendelkezésre bocsátása

összejövetelekhez; szakmai bemutatók, kiállítások létesítményeinek biztosítása [szállásadás]; szállásbiztosítás

találkozókhoz; szálláshely biztosítás találkozókhoz;tárgyalótermek bérbeadása; terembérlés találkozókhoz

[tárgyalótermek]; termek kölcsönzése közösségi célokra; vízipipás bárok szolgáltatásai; ellátási szolgáltatások

házi kedvenceknek; kedvtelésből tartott madarak elszállásolásával kapcsolatos szolgáltatások; kutyaotthonok

szolgáltatásai; lovak bértartása; napközik házi kedvenceknek; macskapanziók; panziók házi kedvenceknek;

szolgáltatások kedvtelésből tartott halak elhelyezéséhez; ágyak kölcsönzése; ágynemű kölcsönzés; asztalterítők

(abroszok) kölcsönzése; bárfelszerelések bérbeadása; belső berendezések bérbeadása; beltéri asztalok

kölcsönzése; beltéri székek bérbeadása; beltéri szőnyegek kölcsönzése; beltéri világítás kölcsönzése; bútorok,

abroszok és étkészletek bérbeadása; bútorok, abroszok, étkészletek és felszerelések bérbeadása étel- és

italszolgáltatáshoz; bútorok bérbeadása; bútorok bérbeadása szállodák számára; bútorok kölcsönzése; bútorok

kölcsönzése bemutatókhoz; bútorok kölcsönzése kiállításokhoz; bútorok kölcsönzése konferenciákhoz;

csokiszökőkutak bérbeadása; ebédlőasztalok bérbeadása; edények bérbeadása; elektromos főzőlapok bérbeadása;

elektromos főzőlapok bérbeadása háztartási célokra; elektromos kenyérpirítók bérbeadása háztartási célokra;

ételfelszolgáló eszközök kölcsönzése; ételfelszolgáló felszerelések kölcsönzése; étkészletek kölcsönzése, bérlése;

evőeszközök kölcsönzése; falon függő dekorációk bérbeadása szállodák számára; fedett fonott strandszékek

bérbeadása; főzőeszközök bérbeadása; főzőfelszerelések kölcsönzése ipari célokra; főzőkészülékek bérbeadása;

főzőlapok bérbeadása; főzőtűzhelyekbérbeadása; függönyök bérbeadása hotelek számára; futonágyak bérbeadása;

gázégők bérbeadása háztartási célokra; háztartási világító eszközök bérbeadása; irodabútorok lízingelése;

italadagoló gépek bérbeadása; italkutak bérbeadása; ivóvízadagoló automaták bérbeadása; kanapék kölcsönzése;

kávéfőzők bérbeadása; kisebb méretű szőnyegek bérbeadása; konyhai mosogatók bérbeadása kereskedelmi

használatra; konyhai mosogatók bérlése háztartási célokra; konyhai mosogatók kölcsönzése; konyhai munkalapok

bérbeadása; konyhai munkalapok bérbeadása azonnal fogyasztható ételek készítésére; kukoricapattogtatók

bérbeadása; kukták kölcsönzése főzéshez; magánlakások dekorálására szolgáló világítóberendezések bérbeadása;

melegített és hűtött italok kiadására szolgáló egységek bérbeadása, az automaták kivételével; mikrohullámú sütők

bérbeadása háztartási célokra; nem elektromos főzőlapok kölcsönzése; padlóburkolat bérbeadása hoteleknek;

padlóburkolatok kölcsönzése; párnák kölcsönzése; steppelt ágytakarók kölcsönzése; székek, asztalok,

asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése; szőnyegek, gyékények kölcsönzése; szőnyegek bérbeadása; székek és

asztalok bérbeadása; takarók kölcsönzése; teríték kölcsönzése; törölközők kölcsönzése szállodáknak; üvegáruk

kölcsönzése; vattacukor-készítő gépek bérbeadása; vendéglátó berendezések bérbeadása; világítóberendezések

kölcsönzése; vízadagolók bérbeadása; alkoholos italok felszolgálása; bankett szolgáltatások; bankettek

szervezése; bár- és éttermi szolgáltatások; bár szolgáltatások; bisztró [büfé] szolgáltatások; bárok; borbárok;

borkóstolási szolgáltatások (italokbiztosítása); borozói szolgáltatások; büfészolgáltatások koktélbárok számára;

delikát éttermek, csemegeáruk [éttermek]; elhelyezés biztosítása összejövetelekhez; elvihető ételekkel

kapcsolatos szolgáltatások; elvitelre árusító éttermek; elvitelre árusított ételek szolgáltatása; elvitelre készített

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

és italkészítés; étel- és italkészítési szolgáltatások; étel- és italszolgáltatás mobil teherautóból; ételek díszítése;
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ételek és italok biztosítása internet kávézókban; ételek és italok biztosítása éttermekben és bárokban; gyorséttermi

szolgáltatások; italok felszolgálása kézműves sörfőzdékben; italok felszolgálása sörfőzdékben; italszolgáltatás

biztosítása; juice bár szolgáltatásai; kantinok, büfék, étkezdék; kávéház; kávéházak; kávéházi szolgáltatás;

kávézói szolgáltatások; kínai éttermek szolgáltatásai; klub szolgáltatások étel és ital biztosítására; koktélbárok;

koktélbárok szolgáltatásai; magán vacsoraklub szolgáltatások; magánszakács, személyi séf szolgáltatások; mobil

éttermi szolgáltatások; night club szolgáltatások [ételszolgáltatás]; önkiszolgáló éttermek; pizzériák; pub

szolgáltatások; pultosszolgáltatások; ramen étterem szolgáltatásai; salátabárok; snack-szolgáltatások;

sommelier-szolgáltatások; sörbárok; sörkert szolgáltatások; sushi éttermi szolgáltatások; svédasztalos éttermi

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

biztosításához; szállodák által nyújtott éttermi szolgáltatások;szolgáltatások italok biztosításához; tapas bárok;

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

szolgáltatása); vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; washoku éttermi szolgáltatások; zártkörű

drinkbár szolgáltatások; catering szolgáltatások ételbiztosításhoz; elviteli rendszerű gyorséttermi szolgáltatások;

étel biztosítása rászorulóknak [jótékonysági szolgáltatások]; étel és ital catering; étel és ital catering bankettekre;

étel és ital catering intézményeknek; étel és ital catering koktélpartikra; étel és ital catering szolgáltatások

kiállítóhelyek számára; étel és ital catering szolgáltatások vásári és kiállítási létesítmények számára; étel és ital

catering szolgáltatások gyűlések helyszíneire; étel-, italszállítás szervezése születésnapi bulik számára;

ételkiszállítási szolgáltatások, azonnali fogyasztásra; ételosztás hajléktalanoknak vagy hátrányos helyzetűeknek;

étkeztetés gyorsbüfékben; étkeztetési szolgáltatások spanyol ételek biztosításával kapcsolatban; étkeztetési

szolgáltatások iskolák számára; étkeztetési szolgáltatások konferencia-központok számára; étkeztetési

szolgáltatások szanatóriumok számára; étkeztetési szolgáltatások céges étkezdék számára; étkeztetési

szolgáltatások oktatási intézmények számára; étkeztetési szolgáltatások japán ételek biztosításával kapcsolatban;

étkeztetési szolgáltatások rendezvénytermek számára; étkeztetési szolgáltatások európai ételek biztosításával

kapcsolatban; étkeztetési szolgáltatások kórházak számára; étkeztetési szolgáltatásoknyugdíjasotthonok számára;

felszolgálás szervezése születésnapi bulik számára; éttermek idegenforgalmi célokra; japán ételek készítése

azonnali fogyasztásra; japán éttermekben nyújtott szolgáltatások; jótékonysági szolgáltatások, nevezetesen étel

biztosítása a rászorulóknak; jótékonysági szolgáltatások, nevezetesen étel és ital biztosítása; kávéellátási

szolgáltatások irodák számára [italok biztosítása]; kültéri étkeztetési szolgáltatások; mobil catering szolgáltatások;

sonkavágásra szakosodott catering szolgáltatások vásárokra, kóstolókra és nyilvános eseményekre; sonkavágásra

szakosodott catering szolgáltatások esküvőkre és magáneseményekre; spanyol ételek készítése azonnali

fogyasztásra; spanyol éttermi szolgáltatások; szállodai catering szolgáltatások; születésnapi partiszerviz

szervezése; udon és soba éttermek szolgáltatásai; üzleti célú étkeztetési szolgáltatások; vendéglátás szervezése

születésnapi bulik számára; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; átmeneti szállások foglalása; foglalás

panziókban; foglalási szolgáltatások szállodákba; foglalási ügynökségek szolgáltatásai szállodai elhelyezéshez;

helyfoglalás szállodákban; hotelinformáció nyújtása weboldalon keresztül; idegenforgalmi szálláshelyek

foglalása; ideiglenes szállás foglalása nyaralókban; ideiglenes szállásfoglalás; ideiglenes szállások foglalása az

interneten keresztül; ideiglenes szállásszervezés; időszakos szállásfoglalással kapcsolatos információs,

tanácsadási és foglalási szolgáltatások; információk biztosítása ideiglenes szálláslehetőségek biztosításával

kapcsolatban; információk biztosításabölcsődei szolgáltatásokkal kapcsolatban; információk biztosítása

ideiglenes szálláslehetőségekkel kapcsolatosan az interneten keresztül; kempingszállások foglalása; konzultációs

szolgáltatások szállodák szolgáltatásaival kapcsolatban; online információnyújtás szállodai foglalásokkal

kapcsolatban; online információnyújtás nyaralási szállások lefoglalásával kapcsolatban; szállásfoglalás;

szállásfoglalás szállodákba; szállásfoglalás utazók számára; szállásfoglalási szolgáltatások [időmegosztás];

szállásfoglalással kapcsolatos információnyújtás; szállásinformációk biztosítása az interneten; szállásrendelési

szolgáltatások; szállodai elhelyezés értékelése; szállodai férőhely foglalás; szállodai foglalási szolgáltatások az

interneten keresztül; szállodai foglalási szolgáltatások; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; szállodai szobák

lefoglalása utazók számára; szállodákkal kapcsolatos információnyújtás; szállodákkal kapcsolatos információk;

szállodákkal kapcsolatos elektronikus információs szolgáltatások; szállodákkal kapcsolatos információ nyújtása
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weboldalon keresztül; szobafoglalás; szobafoglalás utazóknak; szobafoglalási, valamint szállodai foglalási

szolgáltatások biztosítása; telefonos hívóközpontok és segélyvonalak által biztosított tanácsadás az ideiglenes

szállások terén; üdülési szállásfoglalási szolgáltatások; üdülőszállások értékelése; ügynökségi szállásfoglalási

szolgáltatások [időbeosztásos üdülés]; ügynökségi szolgáltatások ideiglenes szállás foglalásával kapcsolatban;

utazási irodai szolgáltatások szállásfoglaláshoz; utazási irodai szolgáltatások ideiglenesszállások foglalásához;

utazási irodák által nyújtott szállásfoglalási szolgáltatások; utazási irodák szálláshely foglalási szolgáltatásai;

utazási irodák szolgáltatásai szállodai foglalások intézéséhez; utazási szállásadási információs szolgáltatások és

utazási szállásfoglalási ügynökségi szolgáltatások utazók számára; utazásszervezői szolgáltatások ideiglenes

szálláshelyek foglalásához; bárokkal kapcsolatos tájékoztatás; élelmiszerekhez kapcsolódó konzultációs

szolgáltatások; étel- és italkészítéssel kapcsolatos információnyújtás; ételek elkészítésével kapcsolatos

tájékoztatás és tanácsadás; ételkritikusi szolgáltatások [információ nyújtása ételekről és italokról]; ételrendelési

szolgáltatások; éttermek értékelései; éttermekkel és bárokkal kapcsolatos értékelések készítése; éttermi

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

szolgáltatások; főzési tanácsadás; információs, tanácsadási és foglalási szolgáltatások étel és ital szolgáltatásával

kapcsolatban; konyhaművészettel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; konzultációs szolgáltatások az

ételkészítéssel kapcsolatban; receptekkel kapcsolatos tanácsadás; sütési technikákkal kapcsolatos konzultációs

szolgáltatások; tájékoztatás bárpultos szolgáltatásokkal kapcsolatban; tájékoztatás italreceptek formájában;

tájékoztatás bárszolgáltatásokkal kapcsolatban; tájékoztatás nyújtása éttermekkel kapcsolatban; tanácsadási

szolgáltatások az étel és ital catering területén; ügynökségi szolgáltatások éttermi foglalásokhoz; utazási irodai

szolgáltatások éttermiasztalfoglalásokkal kapcsolatban; weboldalon keresztüli tájékoztatás nyújtása a főzés

 területén; vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  238.312

 ( 151 )  2022.08.14.

 ( 210 )  M 22 01717

 ( 220 )  2022.06.30.

 ( 732 )  Ventil Épületgépészeti Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Szentendre (HU)

 ( 740 )  Bimbó Ügyvédi Iroda, Budapest II. kerület

  

( 546 )

 ( 511 )  11    Keverő csaptelepek [vízcsapok]; keverő csaptelepek vízvezetékekhez; zuhanyberendezések részét képező

 szabályozott, irányított keverő csaptelepek.

 ( 111 )  238.313

 ( 151 )  2022.08.14.

 ( 210 )  M 22 01840

 ( 220 )  2022.07.11.

 ( 732 )  YING XIANG GROUP Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Pánszky Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

 ( 111 )  238.314
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 ( 151 )  2022.08.14.

 ( 210 )  M 22 01716

 ( 220 )  2022.06.30.

 ( 732 )  Ventil Épületgépészeti Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Szentendre (HU)

 ( 740 )  Bimbó Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  11    Keverő csaptelepek [vízcsapok]; keverő csaptelepek vízvezetékekhez; zuhanyberendezések részét képező

 szabályozott, irányított keverő csaptelepek.

 ( 111 )  238.315

 ( 151 )  2022.08.14.

 ( 210 )  M 22 01718

 ( 220 )  2022.06.30.

 ( 732 )  Ventil Épületgépészeti Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Szentendre (HU)

 ( 740 )  Bimbó Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Alpha csaptelep

 ( 511 )  11    Keverő csaptelepek [vízcsapok]; keverő csaptelepek vízvezetékekhez; zuhanyberendezések részét képező

 szabályozott, irányított keverő csaptelepek.

 ( 111 )  238.376

 ( 151 )  2022.08.14.

 ( 210 )  M 22 01555

 ( 220 )  2022.06.14.

 ( 732 )  AJKA Kristály Üvegipari Kft., Ajka (HU)

 ( 740 )  GYÜLVÉSZI Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; főzőedények és étkészletek, kanalak, kések és

villák kivételével; megmunkálatlan vagy félig megmunkált üveg, kivéve az építéshez használt üvegeket; üveg-,

porcelán- és fajanszáruk; kristálypoharak; kristály tálak, tálkák, fedeles dobozok; kristály vázák; kristály

hamutartók, sótartók, tojástartók, gyűrűtartó; kristály harangok; kristály figurák; kristály fenyődíszek és egyéb

 kristály dísztárgyak; kristály karácsonyi díszek.

A rovat 14 darab közlést tartalmaz. 
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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,
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 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
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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
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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
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( 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
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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;
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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.
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 ( 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.

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

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M1931



 ( 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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Megszüntetett lajstromozási eljárások

Védjegybejelentés visszavonása

 ( 210 ) M 21 02774

 ( 220 ) 2021.07.16.

 ( 731 )  Vendgép Korlátolt Felelősségű Társaság, Tass (HU)

  

( 546 )

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

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

 szórakoztató rendezvények szervezése.

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

 kapcsolatos szolgáltatások; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás].

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegyoltalom részleges megszűnése

Árujegyzék korlátozása

 ( 111 ) 217.568

 ( 732 ) HELL ENERGY Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 740 ) Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 511 )  30 Kávé; kávé alapú italok; kávés termékek.

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegyoltalom megújítása

 ( 111 )  115.605

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

 ( 111 )  123.518

 ( 732 )  ADAMA Deutschland GmbH, Köln (DE)

 ( 111 )  136.398

 ( 732 )  Hilton Worldwide Holding LLP, Reeds Crescent, Watford (GB)

 ( 111 )  136.399

 ( 732 )  Hilton Worldwide Holding LLP, Reeds Crescent, Watford (GB)

 ( 111 )  136.434

 ( 732 )  Perry Ellis International Europe Limited, Dublin 8 (IE)

 ( 111 )  136.533

 ( 732 )  Mondelez Europe GmbH, Glattpark (CH)

 ( 111 )  136.547

 ( 732 )  Mondelez Europe GmbH, Glattpark (CH)

 ( 111 )  136.553

 ( 732 )  Szerencsejáték Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  136.980

 ( 732 )  Adobe Inc., San Jose, California (US)

 ( 111 )  137.011

 ( 732 )  CEREXAGRI, Cergy Pontoise (FR)

 ( 111 )  137.311

 ( 732 )  Z&U Spirituosen Marketing GmbH, Vienna (AT)

 ( 111 )  139.137

 ( 732 )  Conopco, Inc.,, Englewood Cliffs (US)

 ( 111 )  139.153

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

 ( 111 )  139.261

 ( 732 )  Mondelez Europe GmbH, Glattpark (CH)

 ( 111 )  139.264

 ( 732 )  Mondelez Europe GmbH, Glattpark (CH)

 ( 111 )  143.476

 ( 732 )  Z & U Spirituosen Marketing GmbH, Vienna (AT)

 ( 111 )  150.768
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 ( 732 )  BSH Hausgeräte GmbH, 81739 München (DE)

 ( 111 )  175.091

 ( 732 )  W.R. Grace & Co.-Conn., Columbia, Maryland (US)

 ( 111 )  175.602

 ( 732 )  TEVA Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Debrecen (HU)

 ( 111 )  175.833

 ( 732 )  Grupa Maspex Sp. z.o.o., Wadowice (PL)

 ( 111 )  176.101

 ( 732 )  CIB Bank Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  177.018

 ( 732 )  Morning Glory Corporation, Szöul (KR)

 ( 111 )  177.032

 ( 732 )  COLUMBIA SPORTSWEAR COMPANY(Oregon államban bejegyzett cég), Portland, Oregon (US)

 ( 111 )  177.092

 ( 732 )  Akzo Nobel Coatings International B.V., Arnhem (NL)

 ( 111 )  177.103

 ( 732 )  Vincze Ágnes, Budapest (HU)

 ( 111 )  177.163

 ( 732 )  SOREL Corporation (Oregon államban bejegyzett cég), Portland, Oregon (US)

 ( 111 )  177.414

 ( 732 )  The Gillette Company LLC, Boston, Massachusetts (US)

 ( 111 )  177.476

 ( 732 )  SOREL CORPORATION (Oregon államban bejegyzett cég), Portland, Oregon (US)

 ( 111 )  177.538

 ( 732 )  The Procter & Gamble Company (Ohio állam törvényei szerint működő vállalat), Cincinnati, Ohio (US)

 ( 111 )  177.594

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

 ( 111 )  177.641

 ( 732 )  REWE-Beteiligungs-Holding International GmbH, Köln (DE)

 ( 111 )  177.660

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

 ( 111 )  177.668

 ( 732 )  NAGÉV Ipari-, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Hajdúböszörmény (HU)

 ( 111 )  177.730

 ( 732 )  The Procter & Gamble Company (Ohio állam törvényei szerint működő vállalat), Cincinnati, Ohio (US)
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 ( 111 )  178.075

 ( 732 )  Unilever Global IP Limited, Wirral, Merseyside (GB)

 ( 111 )  178.469

 ( 732 )  ManOPen Irodatechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság, Gödöllő (HU)

 ( 111 )  178.682

 ( 732 )  NAGÉV Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Hajdúböszörmény (HU)

 ( 111 )  178.776

 ( 732 )  GLOBIZ International Kft., Debrecen (HU)

 ( 111 )  178.779

 ( 732 )  GLOBIZ International Kft., Debrecen (HU)

 ( 111 )  178.987

 ( 732 )  GLOBIZ International Kft., Debrecen (HU)

 ( 111 )  180.371

 ( 732 )  GLOBIZ International Kft., Debrecen (HU)

 ( 111 )  182.488

 ( 732 )  ReComp Informatika Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  189.060

 ( 732 )  Columbia Sportswear Company (Oregon államban bejegyzett cég), Portland, Oregon (US)

 ( 111 )  207.274

 ( 732 )  Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 111 )  207.782

 ( 732 )  Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 111 )  207.834

 ( 732 )  Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 111 )  207.966

 ( 732 )  Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 111 )  207.967

 ( 732 )  Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 111 )  208.011

 ( 732 )  Alpha-Vet Állatgyógyászati Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 111 )  208.263

 ( 732 )  Grupa Maspex Sp. z.o.o., Wadowice (PL)

 ( 111 )  208.284

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
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 ( 111 )  208.419

 ( 732 )  Dreher Sörgyárak Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  208.497

 ( 732 )  Hitelcentrum Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  208.615

 ( 732 )  THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, Cincinnati, Ohio (US)

 ( 111 )  208.921

 ( 732 )  D & D METALL Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Győrújbarát (HU)

 ( 111 )  208.955

 ( 732 )  Celanova Limited., 4101 Limassol (CY)

 ( 111 )  209.132

 ( 732 )  WIENERBERGER Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  209.179

 ( 732 )  Indian Motorcycle International, LLC (a Delaware LLC), Minnesota (US)

 ( 111 )  209.180

 ( 732 )  Indian Motorcycle International, LLC (a Delaware LLC), Minnesota (US)

 ( 111 )  209.229

 ( 732 )  EUROMIX NK Műszaki, Kereskedelmi Kft., Dunaújváros (HU)

 ( 111 )  209.376

 ( 732 )  Diós-Gumi Gépjárműjavító Kft., Kecel (HU)

 ( 111 )  209.449

 ( 732 )  GALLMED Kft., Baja (HU)

 ( 111 )  209.508

 ( 732 )  Grupa Maspex Sp. z.o.o., Wadowice (PL)

 ( 111 )  209.563

 ( 732 )  DUNA HOUSE HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  209.742

 ( 732 )  Aqua Lorenzo Kft., Albertirsa (HU)

 ( 111 )  209.745

 ( 732 )  Aqua Lorenzo Kft., Albertirsa (HU)

 ( 111 )  209.750

 ( 732 )  Kallos Cosmetics Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  209.970

 ( 732 )  Aqua Lorenzo Kft., Albertirsa (HU)

 ( 111 )  209.976
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 ( 732 )  Aqua Lorenzo Kft., Albertirsa (HU)

 ( 111 )  209.985

 ( 732 )  Aqua Lorenzo Kft., Albertirsa (HU)

 ( 111 )  210.002

 ( 732 )  BA.BE.KI. Kft., Dunaújváros (HU)

 ( 111 )  210.043

 ( 732 )  Szerencsejáték Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  210.058

 ( 732 )  Firhang-Plusz Kft., Paks (HU)

 ( 111 )  210.126

 ( 732 )  Aqua Lorenzo Kft., Albertirsa (HU)

 ( 111 )  210.129

 ( 732 )  Aqua Lorenzo Kft., Albertirsa (HU)

 ( 111 )  210.205

 ( 732 )  Hitelcentrum Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  210.235

 ( 732 )  Pécsi Sörfőzde Zrt., Pécs (HU)

 ( 111 )  210.236

 ( 732 )  Grupa Maspex Sp. z.o.o., Wadowice (PL)

 ( 111 )  210.332

 ( 732 )  Farmmix Kft., Hajdúböszörmény (HU)

 AGROSOL 2000 Kft., Gödöllő (HU)

 ( 111 )  210.333

 ( 732 )  Farmmix Kft., Hajdúböszörmény (HU)

 AGROSOL 2000 Kft., Gödöllő (HU)

 ( 111 )  210.334

 ( 732 )  Farmmix Kft., Hajdúböszörmény (HU)

 AGROSOL 2000 Kft., Gödöllő (HU)

 ( 111 )  210.386

 ( 732 )  Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 111 )  210.401

 ( 732 )  Szerencsejáték Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  210.490

 ( 732 )  CELLI-"Sághegyalja" Mezőgazdasági és Ipari Termelő és Szolgáltató Zrt., Celldömölk (HU)

 ( 111 )  210.553
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 ( 732 )  Aqua Lorenzo Kft., Albertirsa (HU)

 ( 111 )  210.570

 ( 732 )  Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  210.652

 ( 732 )  Aqua Lorenzo Kft., Albertirsa (HU)

 ( 111 )  210.654

 ( 732 )  Aqua Lorenzo Kft., Albertirsa (HU)

 ( 111 )  210.677

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

 ( 111 )  210.679

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

 ( 111 )  210.760

 ( 732 )  Pécsi Sörfőzde Rt., Pécs (HU)

 ( 111 )  210.903

 ( 732 )  Family Frost Kft., Budaörs (HU)

 ( 111 )  212.853

 ( 732 )  Magyar RTL Televízió Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  215.329

 ( 732 )  Delta Electronics, Inc., Neihu Taipei (TW)

A rovat 94 darab közlést tartalmaz. 

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

Nemzeti védjegyoltalom megújítása

M1941



Vegyes védjegyközlemények - Lajstromozott védjegyeket érintő közlemények

Jogutódlás/Jogutódlás és képviseleti megbízás

 ( 111 )  147.632

 ( 732 )  Nevell Brands UK Limited, Lichfield, Staffordshire (GB)

 ( 111 )  149.988

 ( 732 )  Kelemen Krisztián, Kiskunhalas (HU)

 ( 111 )  175.602

 ( 732 )  TEVA Gyógyszergyár Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

 ( 111 )  175.833

 ( 732 )  Grupa Maspex Sp. z.o.o., Wadowice (PL)

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

 ( 111 )  190.425

 ( 732 )  Arkema France, Colombes (FR)

 ( 111 )  193.701

 ( 732 )  Papp Péter, Kalocsa (HU)

 ( 111 )  196.022

 ( 732 )  Bunge SA, Genf (CH)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 111 )  204.577

 ( 732 )  NIKUS Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  208.263

 ( 732 )  Grupa Maspex Sp. z.o.o., Wadowice (PL)

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

 ( 111 )  209.508

 ( 732 )  Grupa Maspex Sp. z.o.o., Wadowice (PL)

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

 ( 111 )  209.563

 ( 732 )  DUNA HOUSE HOLDING Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  209.922

 ( 732 )  Papp Péter, Kalocsa (HU)

 ( 111 )  210.236

 ( 732 )  Grupa Maspex Sp. z.o.o., Wadowice (PL)

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

 ( 111 )  210.677

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
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 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  210.679

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

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  211.071

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

 ( 740 )  Dr. Pfliegler Balázs Márk, Budapest

 ( 111 )  213.291

 ( 732 )  Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Gödöllő (HU)

 ( 111 )  213.441

 ( 732 )  Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, Gödöllő (HU)

 ( 111 )  215.586

 ( 732 )  Robecon International FZ-LLC, Al Khaimah (AE)

 ( 111 )  218.964

 ( 732 )  Webgenerátor Informatikai Korlátolt Felelősségű Társaság, Szombathely (HU)

 ( 111 )  221.955

 ( 732 )  Lin Yong, Budapest (HU)

 ( 111 )  226.302

 ( 732 )  Toyoko Inn Co., Ltd., Tokyo (JP)

 ( 111 )  226.607

 ( 732 )  Toyoko Inn Co., Ltd., Tokyo (JP)

 ( 111 )  229.212

 ( 732 )  Lil Mentsky Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  230.113

 ( 732 )  Dr. Koppány Szilveszter 1/2, Budapest (HU)

 Dr. Mezei Gábor Csongor 1/2, Budapest (HU)

 ( 111 )  230.290

 ( 732 )  Könczöl Krisztina, Vác (HU)

 ( 111 )  237.866

 ( 732 )  Papp Péter, Kalocsa (HU)

 ( 111 )  237.868

 ( 732 )  Papp Péter, Kalocsa (HU)

A rovat 28 darab közlést tartalmaz. 

Képviseleti megbízás
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 ( 111 )  175.091

 ( 732 )  W.R. Grace & Co.-Conn., Columbia, Maryland (US)

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

 ( 111 )  177.594

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

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

 ( 111 )  178.668

 ( 732 )  VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  Dr. Szabó László Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár

 ( 111 )  209.742

 ( 732 )  Aqua Lorenzo Kft., Albertirsa (HU)

 ( 740 )  Dr. Péntek Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  209.745

 ( 732 )  Aqua Lorenzo Kft., Albertirsa (HU)

 ( 740 )  Dr. Péntek Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  209.876

 ( 732 )  Sára-Gulyás Gyöngyvér, Csobánka (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

 ( 111 )  209.970

 ( 732 )  Aqua Lorenzo Kft., Albertirsa (HU)

 ( 740 )  Dr. Péntek Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  209.976

 ( 732 )  Aqua Lorenzo Kft., Albertirsa (HU)

 ( 740 )  Dr. Péntek Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  209.985

 ( 732 )  Aqua Lorenzo Kft., Albertirsa (HU)

 ( 740 )  Dr. Péntek Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  210.126

 ( 732 )  Aqua Lorenzo Kft., Albertirsa (HU)

 ( 740 )  Dr. Péntek Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  210.129

 ( 732 )  Aqua Lorenzo Kft., Albertirsa (HU)

 ( 740 )  Dr. Péntek Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  210.553

 ( 732 )  Aqua Lorenzo Kft., Albertirsa (HU)

 ( 740 )  Dr. Péntek Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  210.652

 ( 732 )  Aqua Lorenzo Kft., Albertirsa (HU)

 ( 740 )  Dr. Péntek Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 111 )  210.654

 ( 732 )  Aqua Lorenzo Kft., Albertirsa (HU)

 ( 740 )  Dr. Péntek Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest

A rovat 14 darab közlést tartalmaz. 

Képviselő név- és címváltozása

 ( 111 )  136.434

 ( 732 )  Perry Ellis International Europe Limited, Dublin 8 (IE)

 ( 111 )  150.768

 ( 732 )  BSH Hausgeräte GmbH, 81739 München (DE)

 ( 111 )  177.538

 ( 732 )  The Procter & Gamble Company (Ohio állam törvényei szerint működő vállalat), Cincinnati, Ohio (US)

 ( 111 )  177.730

 ( 732 )  The Procter & Gamble Company (Ohio állam törvényei szerint működő vállalat), Cincinnati, Ohio (US)

 ( 111 )  209.132

 ( 732 )  WIENERBERGER Zrt., Budapest (HU)

A rovat 5 darab közlést tartalmaz. 

Név-, illetve címváltozás

 ( 111 )  115.872

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

 ( 111 )  116.014

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

 ( 111 )  137.011

 ( 732 )  CEREXAGRI, Cergy Pontoise (FR)

 ( 111 )  139.738

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

 ( 111 )  180.718

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

 ( 111 )  208.955

 ( 732 )  Celanova Limited., 4101 Limassol (CY)

 ( 111 )  209.742

 ( 732 )  Aqua Lorenzo Kft., Albertirsa (HU)

 ( 111 )  209.745
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 ( 732 )  Aqua Lorenzo Kft., Albertirsa (HU)

 ( 111 )  209.750

 ( 732 )  Kallos Cosmetics Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  209.970

 ( 732 )  Aqua Lorenzo Kft., Albertirsa (HU)

 ( 111 )  209.976

 ( 732 )  Aqua Lorenzo Kft., Albertirsa (HU)

 ( 111 )  209.985

 ( 732 )  Aqua Lorenzo Kft., Albertirsa (HU)

 ( 111 )  210.002

 ( 732 )  BA.BE.KI. Kft., Dunaújváros (HU)

 ( 111 )  210.126

 ( 732 )  Aqua Lorenzo Kft., Albertirsa (HU)

 ( 111 )  210.129

 ( 732 )  Aqua Lorenzo Kft., Albertirsa (HU)

 ( 111 )  210.553

 ( 732 )  Aqua Lorenzo Kft., Albertirsa (HU)

 ( 111 )  210.635

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

 ( 111 )  210.652

 ( 732 )  Aqua Lorenzo Kft., Albertirsa (HU)

 ( 111 )  210.654

 ( 732 )  Aqua Lorenzo Kft., Albertirsa (HU)

 ( 111 )  210.704

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

 ( 111 )  210.710

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

 ( 111 )  210.809

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

 ( 111 )  210.903

 ( 732 )  Family Frost Kft., Budaörs (HU)

 ( 111 )  210.964

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

 ( 111 )  211.334

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
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 ( 111 )  211.335

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

 ( 111 )  211.336

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

 ( 111 )  211.376

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

 ( 111 )  211.750

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

 ( 111 )  211.792

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

 ( 111 )  211.793

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

 ( 111 )  211.796

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

 ( 111 )  212.074

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

 ( 111 )  212.319

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

 ( 111 )  212.321

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

A rovat 35 darab közlést tartalmaz. 

Jelzálogjog alapítás/megszűnés

 ( 111 )  155.701

 ( 732 )  BAUSCH HEALTH Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  192.385

 ( 732 )  BAUSCH HEALTH Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  193.036

 ( 732 )  BAUSCH HEALTH Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  193.077

 ( 732 )  BAUSCH HEALTH Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  193.192

 ( 732 )  BAUSCH HEALTH Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

A rovat 5 darab közlést tartalmaz. 
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Lajstromozó határozat visszavonása különleges gyorsított eljárásban

 ( 210 )  M 22 00849

 ( 731 )  TTS Referencia Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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Vegyes védjegyközlemények - Védjegybejelentéseket érintő közlemények

Képviseleti megbízás

 ( 210 )  M 20 03630

 ( 731 )  Németh Abigél, Zalaegerszeg (HU)

 ( 740 )  Orbán Miklós Ügyvédi Iroda, Budapest

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 

Képviselet változás

 ( 210 )  M 22 01537

 ( 731 )  Tropicana Products Inc., Bradenton, Florida (US)

 ( 740 )  Dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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NEMZETKÖZI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 111 )  1.041.875

  ( 546 )

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2022.05.05.

 ( 450 )  GAZ 16/2022

 ( 111 )  1.247.517

  
( 546 )

 ( 511 )  16, 35

 ( 580 )  2022.05.05.

 ( 450 )  GAZ 16/2022

 ( 111 )  1.307.185

 ( 541 )  DIABON

 ( 511 )  7, 11

 ( 580 )  2022.05.12.

 ( 450 )  GAZ 17/2022

 ( 111 )  1.629.377

 ( 541 )  ALPERIN

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2022.05.12.

 ( 450 )  GAZ 17/2022

 ( 111 )  1.658.977

 ( 541 )  THE ORDINARY

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2022.05.05.

 ( 450 )  GAZ 16/2022

 ( 111 )  1.658.978

  

( 546 )

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2022.05.05.

 ( 450 )  GAZ 16/2022

 ( 111 )  1.658.991

 ( 541 )  DECIEM

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2022.05.05.
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 ( 450 )  GAZ 16/2022

 ( 111 )  1.658.992

  

( 546 )

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2022.05.05.

 ( 450 )  GAZ 16/2022

 ( 111 )  1.659.295

 ( 541 )  THE ABNORMAL BEAUTY COMPANY

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2022.05.05.

 ( 450 )  GAZ 16/2022

 ( 111 )  1.659.362

 ( 541 )  LTMG

 ( 511 )  7

 ( 580 )  2022.05.05.

 ( 450 )  GAZ 16/2022

 ( 111 )  1.659.438

 ( 541 )  JETHOME

 ( 511 )  9, 38, 42

 ( 580 )  2022.05.05.

 ( 450 )  GAZ 16/2022

 ( 111 )  1.659.442

 ( 541 )  DANCING BLOSSOM LOUIS VUITTON

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2022.05.05.

 ( 450 )  GAZ 16/2022

 ( 111 )  1.659.558

 ( 541 )  MINOTTI

 ( 511 )  11

 ( 580 )  2022.05.05.

 ( 450 )  GAZ 16/2022

 ( 111 )  1.659.674

  
( 546 )

 ( 511 )  1, 6-8

 ( 580 )  2022.05.05.

 ( 450 )  GAZ 16/2022

 ( 111 )  1.659.696

  ( 546 )

 ( 511 )  5
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 ( 580 )  2022.05.05.

 ( 450 )  GAZ 16/2022

 ( 111 )  1.659.707

  

( 546 )

 ( 511 )  6, 20

 ( 580 )  2022.05.05.

 ( 450 )  GAZ 16/2022

 ( 111 )  1.659.709

  

( 546 )

 ( 511 )  6-7, 11, 19

 ( 580 )  2022.05.05.

 ( 450 )  GAZ 16/2022

 ( 111 )  1.659.818

  
( 546 )

 ( 511 )  6-7, 11, 19

 ( 580 )  2022.05.05.

 ( 450 )  GAZ 16/2022

 ( 111 )  1.659.930

  ( 546 )

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2022.05.05.

 ( 450 )  GAZ 16/2022

 ( 111 )  1.660.042

  

( 546 )

 ( 511 )  29

 ( 580 )  2022.05.12.

 ( 450 )  GAZ 17/2022

 ( 111 )  1.660.056

 ( 541 )  Fruit Fairy

 ( 511 )  29-32

 ( 580 )  2022.05.12.

 ( 450 )  GAZ 17/2022

 ( 111 )  1.660.067

  ( 546 )
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 ( 511 )  6-7, 11, 19

 ( 580 )  2022.05.12.

 ( 450 )  GAZ 17/2022

 ( 111 )  1.660.190

 ( 541 )  Venice

 ( 511 )  20-21

 ( 580 )  2022.05.12.

 ( 450 )  GAZ 17/2022

 ( 111 )  1.660.220

 ( 541 )  EASYTHERM

 ( 511 )  17, 19

 ( 580 )  2022.05.12.

 ( 450 )  GAZ 17/2022

 ( 111 )  1.660.518

  

( 546 )

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2022.05.12.

 ( 450 )  GAZ 17/2022

 ( 111 )  1.660.528

  

( 546 )

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2022.05.12.

 ( 450 )  GAZ 17/2022

 ( 111 )  1.660.529

  

( 546 )

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2022.05.12.

 ( 450 )  GAZ 17/2022

 ( 111 )  1.660.532
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( 546 )

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2022.05.12.

 ( 450 )  GAZ 17/2022

 ( 111 )  1.660.605

  

( 546 )

 ( 511 )  16

 ( 580 )  2022.05.12.

 ( 450 )  GAZ 17/2022

 ( 111 )  1.660.719

  

( 546 )

 ( 511 )  29-30

 ( 580 )  2022.05.12.

 ( 450 )  GAZ 17/2022

 ( 111 )  1.660.760

  ( 546 )

 ( 511 )  9, 37

 ( 580 )  2022.05.12.

 ( 450 )  GAZ 17/2022

 ( 111 )  1.660.820
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( 546 )

 ( 511 )  9, 35, 38, 41-42

 ( 580 )  2022.05.12.

 ( 450 )  GAZ 17/2022

 ( 111 )  1.660.849

  

( 546 )

 ( 511 )  43

 ( 580 )  2022.05.12.

 ( 450 )  GAZ 17/2022

 ( 111 )  1.661.006

 ( 541 )  CLIP & TOOL

 ( 511 )  12

 ( 580 )  2022.05.12.

 ( 450 )  GAZ 17/2022

 ( 111 )  1.661.069

 ( 541 )  Altamedics

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2022.05.12.

 ( 450 )  GAZ 17/2022

 ( 111 )  1.661.119

  ( 546 )

 ( 511 )  31

 ( 580 )  2022.05.12.

 ( 450 )  GAZ 17/2022

A rovat 36 darab közlést tartalmaz. 
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Bejegyzések a kiegészítő lajstromba 

Védjegybejelentések magyarországi oltalmának elismerése

 ( 111 )  1.498.115

 ( 151 )  2022.07.29.

 ( 111 )  1.635.462

 ( 151 )  2022.08.02.

 ( 111 )  1.635.494

 ( 151 )  2022.08.02.

 ( 111 )  1.635.638

 ( 151 )  2022.08.02.

 ( 111 )  1.635.646

 ( 151 )  2022.08.02.

 ( 111 )  1.635.647

 ( 151 )  2022.08.02.

 ( 111 )  1.635.702

 ( 151 )  2022.08.02.

 ( 111 )  1.635.725

 ( 151 )  2022.08.02.

 ( 111 )  1.635.959

 ( 151 )  2022.08.02.

 ( 111 )  1.636.056

 ( 151 )  2022.08.02.

 ( 111 )  1.636.061

 ( 151 )  2022.08.02.

 ( 111 )  1.636.141

 ( 151 )  2022.08.02.

 ( 111 )  1.636.165

 ( 151 )  2022.08.02.

 ( 111 )  1.636.263

 ( 151 )  2022.08.02.

 ( 111 )  1.636.398

 ( 151 )  2022.08.02.

 ( 111 )  1.636.542

 ( 151 )  2022.08.02.
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 ( 111 )  1.636.660

 ( 151 )  2022.08.01.

 ( 111 )  1.636.691

 ( 151 )  2022.08.02.

 ( 111 )  1.636.776

 ( 151 )  2022.08.02.

 ( 111 )  1.636.814

 ( 151 )  2022.08.01.

 ( 111 )  1.636.815

 ( 151 )  2022.08.01.

 ( 111 )  1.636.884

 ( 151 )  2022.08.01.

 ( 111 )  1.636.984

 ( 151 )  2022.08.01.

 ( 111 )  1.637.124

 ( 151 )  2022.08.01.

 ( 111 )  1.637.215

 ( 151 )  2022.08.01.

 ( 111 )  1.637.220

 ( 151 )  2022.08.01.

 ( 111 )  1.637.222

 ( 151 )  2022.08.01.

 ( 111 )  1.637.271

 ( 151 )  2022.08.01.

 ( 111 )  1.637.315

 ( 151 )  2022.08.01.

 ( 111 )  1.637.556

 ( 151 )  2022.08.01.

 ( 111 )  1.637.589

 ( 151 )  2022.08.01.

 ( 111 )  1.637.590

 ( 151 )  2022.08.01.

 ( 111 )  1.637.656

 ( 151 )  2022.08.01.

 ( 111 )  1.637.823
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 ( 151 )  2022.08.01.

 ( 111 )  1.637.997

 ( 151 )  2022.08.01.

 ( 111 )  1.638.186

 ( 151 )  2022.08.01.

 ( 111 )  1.638.356

 ( 151 )  2022.08.01.

 ( 111 )  1.638.442

 ( 151 )  2022.08.01.

 ( 111 )  1.638.444

 ( 151 )  2022.08.01.

 ( 111 )  1.638.583

 ( 151 )  2022.08.01.

 ( 111 )  1.638.643

 ( 151 )  2022.08.01.

 ( 111 )  1.638.776

 ( 151 )  2022.08.01.

 ( 111 )  1.638.786

 ( 151 )  2022.08.01.

 ( 111 )  1.638.871

 ( 151 )  2022.08.01.

 ( 111 )  1.638.906

 ( 151 )  2022.08.01.

 ( 111 )  1.638.953

 ( 151 )  2022.08.01.

 ( 111 )  1.639.148

 ( 151 )  2022.08.01.

 ( 111 )  1.639.203

 ( 151 )  2022.08.01.

 ( 111 )  1.639.228

 ( 151 )  2022.08.01.

A rovat 49 darab közlést tartalmaz. 
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