
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 20 01139

 ( 220 ) 2020.04.28.

 ( 731 )  Gildan Activewear SRL, Newton (BB)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) AMERICAN APPAREL

 ( 511 )  25    Ruházat, nevezetesen zokni, harisnya, alsóneműk, hálóruhák, hálóruhák, felsők és alsók; felsőruházat,

 nevezetesen dzsekik; lábbelik; fejfedők.

 35    Kiskereskedelmi szolgáltatások, online kiskereskedelmi szolgáltatások és postai rendelési szolgáltatások

férfiak, nők, gyermekek és háziállatok ruházatának és ruházati kiegészítőinek területén; férfiak, nők, gyermekek

és háziállatok ruháit és ruházati kiegészítőivel kapcsolatos nagykereskedelmi forgalmazási szolgáltatások; online

nagykereskedelmi rendelési szolgáltatások férfiak, nők, gyermekek és háziállatok ruházata és ruházati kiegészítői

területén; kereskedelmi információs szolgáltatások, ajándék- és termékértékesítés, valamint árazási információk

 biztosítása az ügyfelek számára férfiak, nők, gyermekek és háziállatok ruházata és kiegészítői területén.

 ( 210 ) M 21 01167

 ( 220 ) 2021.03.18.

 ( 731 )  Magyar Tudományos Akadémia, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szabó Judit, Budapest

 ( 541 ) MTA Kiváló Kutatóhely

 ( 511 )   41    Szakmai képzés.

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

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 21 02940

 ( 220 ) 2021.08.03.

 ( 731 )  Network4 Media Group S.á.r.l., Luxemburg (LU)

 ( 740 )  Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) BuLi

 ( 511 )  41    Sporttal kapcsolatos audio- és vizuális média biztosítása kommunikációs hálózatokon keresztül; sporttal

kapcsolatos audio-, video- és multimédiás termékek gyártása, fényképezés; sporttal kapcsolatos audiovizuális

bemutatók; sporttal kapcsolatos díjátadók vendégül látása (szervezés); sporttal kapcsolatos elektronikus könyvtári

szolgáltatások elektronikus információnyújtáshoz (beleértve az archív információkat) szöveg, audio és/vagy video

információ formájában; sporttal kapcsolatos elektronikus műsorismertető szolgáltatások; sporttal kapcsolatos élő

előadásokkal kapcsolatos szolgáltatások; sporttal kapcsolatos élő szórakoztató televízió-műsorok készítése;

sporttal kapcsolatos élő televízió-műsorok készítése; sporttal kapcsolatos filmstúdió szolgáltatások; sporttal

kapcsolatos gálák, díszünnepélyek rendezése; sporttal kapcsolatos fotóriportok készítése; sporttal kapcsolatos

interaktív szórakoztatás; sporttal kapcsolatos interaktív szórakoztatási szolgáltatások; interneten keresztül nyújtott

sporttal kapcsolatos szórakoztatási szolgáltatások; internetes adatbázisból származó, sporttal kapcsolatos online

szórakoztatással kapcsolatos információk nyújtása; kábeltelevízión keresztül biztosított sporttal kapcsolatos

szórakoztatás; sporttal kapcsolatos kábeltelevíziós műsorismertetés(műsor ütemezés); sporttal kapcsolatos

közösségi események szervezése; közvetítésre szánt sporttal kapcsolatos hírműsorok elkészítése; sporttal

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

letölthető filmek és televízióműsorok rendelkezésre bocsátása fizetős televízió útján; sporttal kapcsolatos nem

letölthető filmek és televízió-műsorok rendelkezésre bocsátása pay-per view (fizetős) műsorszolgáltatás útján;
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sporttal kapcsolatos nem letölthető televízió-műsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; sporttal

kapcsolatos online szórakoztatás; sporttal kapcsolatos online interaktív szórakoztatás; sporttal kapcsolatos rádió-

és televízió-műsorok készítése; sporttal kapcsolatos rádió- és televízióprogram készítése; sporttal kapcsolatos

rádióprogramok vagy televíziós programok előállítása; sporttal kapcsolatos rádiós és televíziós show-műsorok és

programok készítése; sporttal kapcsolatos rádiós és televíziós szórakoztató szolgáltatások; sporttal kapcsolatos

rádiós és televíziós szórakoztatási szolgáltatások; sporttal kapcsolatos rajongói, szurkolói klubszolgáltatások;

sporttal kapcsolatos show-műsorok készítése; sporttal kapcsolatos híradás; sportokhoz kapcsolódó hírek

szolgáltatása; sportrendezvények szüneteiben nyújtott sporttal kapcsolatos szórakoztatási szolgáltatások; sporttal

kapcsolatos szórakoztatás televíziós hírműsorok formájában; sporttal kapcsolatos szórakoztatás tévéműsorok

formájában; sporttal kapcsolatos szórakoztatási célú interjúkészítés kortárs személyiségekkel; szórakoztatási célú,

sporttal kapcsolatos show-k rendezése; sporttal kapcsolatos szórakoztató műsorok készítése közvetítés céljából;

vezeték nélküli televíziós közvetítésen keresztüli sporttal kapcsolatos szórakoztatás; sporttal kapcsolatos

szórakoztató televízió-műsorok készítése; sporttal kapcsolatos élő közvetítési szolgáltatások; sporttal kapcsolatos

hírműsorok szerkesztése és készítése; show-műsorok készítése élő sportközvetítéssel kapcsolatban; szórakoztató

 műsorok készítése élő sportközvetítésekkel kapcsolatban; sporttal kapcsolatos online szórakoztatás.

 ( 210 ) M 21 03560

 ( 220 ) 2021.10.14.

 ( 731 )  Panna Cocktail Kft., Nagytarcsa (HU)

 ( 740 )  Dr. Kocsis István, Budapest

 ( 541 ) BalatonSör

 ( 511 )   32    Sörök.

 ( 210 ) M 22 00025

 ( 220 ) 2022.01.06.

 ( 731 )  IAT Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  ADVOPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 ) PEREGRINUS

 ( 511 )   16    Könyvek.

  41    Könyvkiadás.

 ( 210 ) M 22 00090

 ( 220 ) 2022.01.11.

 ( 731 )  TUTTI DRINK Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok;
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alkoholmentes italok; alkoholmentes koktélok; alkoholmentes teaízű 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 00091

 ( 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 teaízű 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 00355

 ( 220 ) 2022.02.07.

 ( 731 )  CBC ÉPÍTŐ HUNGÁRIA Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  KUTSCHERA ÜGYVÉDI IRODA, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

 37    Építőipari szolgáltatások; ablakok és ajtók beszerelése, építése; építési tárgyú információk; építkezések

felügyelete (irányítás); nyílászárók beszerelése; szigetelési szolgáltatások (építés); javítási, tanácsadási,

 beszerelési szolgáltatás; bányászati kitermelés, olaj- és gázfúrás.

 ( 210 ) M 22 00433

 ( 220 ) 2022.02.14.

 ( 731 )  Dr. Kóródi Róbert, Szigetújfalu (HU)

  
( 546 )

 ( 511 ) 3    Fogfehérítő csíkok; fogfehérítő készítmények; fogfehérítő készítményekkel átitatott fogfehérítő szalagok
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 [kozmetikumok]; fogfehérítő krémek; fogfehérítő paszták.

 ( 210 ) M 22 00547

 ( 220 ) 2022.02.23.

 ( 731 )  Casino Win Kft., Győr (HU)

 ( 541 ) casinowin.hu

 ( 511 )  41    Játékkaszinók (szerencsejátékok); stúdiószolgáltatások; szerencsejátékok; szórakoztatási szolgáltatások;

 televíziós szórakoztatás.

 ( 210 ) M 22 00560

 ( 220 ) 2018.01.29.

 ( 731 )  ACPS Automotive GmbH, Ingersheim (DE)

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

 ( 541 ) ACPS

 ( 511 ) 9    Vezérlőeszközök járművek alkatrészeihez, járműalkatrészek, alkatrészek járművekhez, jármű tartozékok és

járművekre függesztendő berendezések; járművek alkatrészeinek, járműalkatrészek, alkatrészek járművekhez,

járműtartozékok és járművekre függesztendő berendezések üzemi és terhelési állapotának megállapítására

szolgáló eszközök; járművek alkatrészeinek, járműalkatrészek, alkatrészek járművekhez, járműtartozékok és

 járművekre függesztendő berendezések üzemi és terhelési állapotának megállapítására szolgáló érzékelők.

 12    Járműalkatrészek, karosszéria és alvázelemek, kiegészítő rugók és azok alkatrészei; jármű tartozékok és

elemek, valamint ezek komponensei; jármű felfüggesztési berendezések, stabilizáló eszközök

jármű-felfüggesztések számára; stabilizáló eszközök szintkiegyenlítés céljából; leszakadás elleni biztosítékok

jármű-utánfutók számára; vontatókötelek és -rudak; szállítórendszerek tetőre, csomagtartóra és belső térbe és

alkatrészei; védő- és díszítő berendezések, első védelem, oldalvédelem, külső keréktartók, szélvédő berendezések,

 szélfogók, bukócsövek; elektromos felszerelések járműalkatrészek és járműelemek számára.

 ( 210 ) M 22 00644

 ( 220 ) 2022.03.07.

 ( 731 )  Morgós Melinda, Zalaegerszeg (HU)

 ( 541 ) FizioMax

 ( 511 )  44    Gyógytornával kapcsolatos egészségügyi ellátás; egészségügyi szolgáltatások nyújtása; egészségügyi

szolgáltatások az emberi test állapotainak kezelésére; egészségügyi szolgáltatások az emberi test állapotának

 felméréséhez; egészségügyi tanácsadási és információs szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 00755

 ( 220 ) 2022.03.21.

 ( 731 )  Katona Róbert, Eger (HU)

 ( 740 )  Dr. Pál Roberta Lívia, Budapest

 ( 541 ) HANGSÁV

 ( 511 )  9    Elektronikus játékszoftverek mobiltelefonokhoz; játékszoftverek.

 35    Adminisztratív támogatás és adatfeldolgozási szolgáltatások; ruházattal kapcsolatos online kiskereskedelmi

 szolgáltatások.

 41    Szórakoztatási szolgáltatások; elektronikus játékokkal kapcsolatos, interneten keresztül nyújtott

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 00774

 ( 220 ) 2022.03.22.

 ( 731 )  Reklám Arzenál Kft., Budapest, III. kerület (HU)

 ( 541 ) késvadász
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 ( 511 )  35    Evőeszközökkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; evőeszközökkel kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; fémárukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; fémárukkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások; kertészeti felszereléssel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások;

kertészeti felszereléssel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; konyhai késekkel kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások; konyhai késekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; online üzleteken

keresztül történő harmadik személyek számára lebonyolított kereskedelmi tranzakciók intézése; hirdetések

készítése és elhelyezése; kereskedelmi tranzakciók lebonyolítása és kereskedelmi szerződések készítése;

harmadik fél termékeinek és szolgáltatásainak promóciója weboldalakon elhelyezett reklámokkal; internetes

weboldalakként használható reklámok összeállítása; internetes weboldalakként használt reklámanyagok

összeállítása; marketinggel kapcsolatos információnyújtás weboldalakon keresztül; online weblapok

népszerűsítése, reklámozása és marketingje; üzleti weboldalak reklámozása; online árösszehasonlítási

szolgáltatások; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; online rendelési

szolgáltatások; online reklám- és marketingszolgáltatások; online reklámozás számítógépes kommunikációs

hálózatokon keresztül; reklámanyagok online megjelentetése; reklámozás, hirdetés, beleértve a számítógépes

hálózatokon történő online reklámozást; számítógépes hálózatok és weboldalak online reklámozása; online üzleti

 hálózati szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 00789

 ( 220 ) 2022.03.23.

 ( 731 )  Subert Zsolt, Diósd (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   21    Fésűk és szivacsok.

 ( 210 ) M 22 00822

 ( 220 ) 2022.03.28.

 ( 731 )  ARANYTOPÁZ Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  Munz és Társai Ügyvédi Iroda, Szeged

 ( 541 ) Karmellita Torta

 ( 511 )   30    Cukrászsütemények.

 ( 210 ) M 22 00869

 ( 220 ) 2022.03.31.

 ( 731 )  HEAD-LAND PLUSZ Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szücs Zoltán, Nyíregyháza

  ( 546 )

 ( 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.

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 210 ) M 22 00948

 ( 220 ) 2022.04.08.

 ( 731 )  Horváth Sándor, Kávás (HU)

 Bokor Tamás, Kávás (HU)

 ( 541 ) KAWASSY mandula

 ( 511 )  3    Bőrradír, bőrápoló kozmetikumok, mandulaolaj, mandulaszappan, mandulatej kozmetikai használatra.

 29    Mandulatej, mandulavaj, mandulaolaj, darált mandula, szeletelt mandula, kandírozott mandula, mandula

 lekvár, mandulazselé, feldolgozott mandula, előkészített mandula, mandulatej alapú italok, zöld mandula befőtt.

 30    Mandulaliszt, mandulaméz, macaron, marcipán, marcipán massza, marcipán figura, mandulás sütemény,

mandulás édességek, mandulás ízesítők, pirított mandula, sós mandula, csokoládéval bevont mandula, karamellás

 mandula, cukrozott mandula.

  31    Mandula /gyümölcs/, héjas mandula, mandula bél.

 ( 210 ) M 22 01019

 ( 220 ) 2022.04.19.

 ( 731 )  Consilium Credit, Svätý Peter (SK)

 ( 541 ) coincharlie

 ( 511 )   36    Digitális valutákkal kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 01020

 ( 220 ) 2022.04.19.

 ( 731 )  Hypred, DINARD (FR)

 ( 740 )  Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) VIREX

 ( 511 )  1    Vegyi termékek mezőgazdasági és ipari használatra.

3    A mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban használt készítmények és anyagok berendezések, felszerelések,

helyiségek és felületek, valamint az állatszállító járművek takarítására, tisztítására, zsírtalanítására és szennyezés

 eltávolítására.

5    A mezőgazdaságban és az élelmiszeriparban berendezésekhez, felszerelésekhez, helyiségekhez és

felületekhez, valamint az állatszállító járművekhez használt egészségügyi termékek, fertőtlenítő szerek és

 fertőtlenítő készítmények.

 ( 210 ) M 22 01041

 ( 220 ) 2022.04.21.

 ( 731 )  Sárosdiné Lőrincz Virág, Veresegyháza (HU)

 ( 740 )  Szécsi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Ívsablonok [rajzeszközök]; kézműves anyagok papírból; kiszínezhető képek; origami papír; papírból

kivágott kézműves alkotások; kártyák; nyomtatott táblázatok; tanítási és oktatási anyagok [kivéve készülékek,

berendezések]; feladatokat tartalmazó munkafüzetek; foglalkoztató füzetek gyerekeknek; folyóiratok; gyermekek

számára készült foglalkoztató füzetek; gyermekkönyvek; iskolai füzetek, irkák; ismeretterjesztő könyvsorozatok;
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képeskönyvek; képregény-könyvek; képregényalbumok; könyvek; mesekönyvek; mesekönyvek gyermekeknek;

nem szépirodalmi könyvek; szakmai magazinok; tájékoztató könyvek; tankönyvek; daloskönyvek; motivációs

 kártyák; nyomtatott kártyák; oktató kártyák; nyomtatott információs kártyák.

 28    Játékkészletek; játékok; játékszerek; játékszerek gyermekeknek; kézügyességi játékok készlet formában;

kirakós játék; műanyag játékok; műanyagból készült játékok; oktatási célú játékszerek; oktató játékszerek; rajzoló

játékok; társasjátékok; beltéri játékeszközök gyermekeknek; fejlesztő játékok kisgyermekeknek; intelligens

 játékok.

 41    Beszédfejlesztés; beszédtechnikával kapcsolatos képzési szolgáltatások; felkészítő szakmai tanfolyamok

nyújtása fiatalok számára; gyakorlati képzés; gyermekek intellektuális képességeinek fejlesztésével kapcsolatos

oktatási szolgáltatások; gyermekek számára biztosított oktatási szolgáltatások; gyermekek szellemi képességeinek

fejlesztésével kapcsolatos oktatási szolgáltatások; írni-olvasni tudással kapcsolatos elemi oktatási szolgáltatások;

képzés a kommunikációs technikák terén; képzés és oktatás; képzések tartása; képzések szervezése; know-how

átadása (képzés); korrepetálás; nyelvi korrepetálás; oktatás, tanítás; oktatási és képzési szolgáltatások; oktatási

kézikönyvek fejlesztése; oktatási szemináriumok; oktatással kapcsolatos szakmai konzultációs szolgáltatások;

oktatással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; oktatótanfolyamok lebonyolítása; online oktatás biztosítása;

online oktatás biztosítása számítógépes adatbázisból, vagy internet vagy extranet útján; óvodás oktatás;

pedagógiai technikákkal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; személyiségfejlesztő tanfolyamok; szülők képzése

gyermekneveléshez; tanácsadói képességfejlesztő tanfolyamok; tanfolyamok, képzések; tanfolyamszervezés;

 workshopok és szemináriumok rendezése.

 ( 210 ) M 22 01044

 ( 220 ) 2022.04.21.

 ( 731 )  Calmit Hungária Kft., Lábatlan (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  1    Táptalajok; trágyák és vegyszerek mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti használatra.

  19    Mészkő; mezőgazdasági mészkő; mészkő por formájában; mészkő granulátum formájában.

 ( 210 ) M 22 01045

 ( 220 ) 2022.04.21.

 ( 731 )  Calmit Hungária Kft., Lábatlan (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  1    Táptalajok; trágyák és vegyszerek mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti használatra.

  19    Mészkő; mezőgazdasági mészkő; mészkő por formájában; mészkő granulátum formájában.

 ( 210 ) M 22 01047

 ( 220 ) 2022.04.21.

 ( 731 )  Sárosdiné Lőrincz Virág, Veresegyháza (HU)

 ( 740 )  Szécsi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) skillo

 ( 511 )  16    Ívsablonok [rajzeszközök]; kézműves anyagok papírból; kiszínezhető képek; origami papír; papírból

kivágott kézműves alkotások; kártyák; nyomtatott táblázatok; tanítási és oktatási anyagok [kivéve készülékek,

berendezések]; feladatokat tartalmazó munkafüzetek; foglalkoztató füzetek gyerekeknek; folyóiratok;

gyermekkönyvek; gyermekek számára készült foglalkoztató füzetek; iskolai füzetek, irkák; ismeretterjesztő

könyvsorozatok; képeskönyvek; képregény-könyvek; képregényalbumok; könyvek; mesekönyvek gyermekeknek;

nem szépirodalmi könyvek; szakmai magazinok; tájékoztató könyvek; tankönyvek; motivációs kártyák; oktató

 kártyák; nyomtatott kártyák; nyomtatott információs kártyák; daloskönyvek.

 28    Beltéri játékeszközök gyermekeknek; fejlesztő játékok kisgyermekeknek; intelligens játékok;

játékkészletek; játékok; játékszerek gyermekeknek; kézügyességi játékok készlet formában; kirakós játék;

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 16. szám, 2022.08.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1956



műanyagból készült játékok; műanyag játékok; oktatási célú játékszerek; oktató játékszerek; rajzoló játékok;

 társasjátékok; játékszerek.

 41    Beszédfejlesztés; beszédtechnikával kapcsolatos képzési szolgáltatások; felkészítő szakmai tanfolyamok

nyújtása fiatalok számára; gyakorlati képzés; gyermekek intellektuális képességeinek fejlesztésével kapcsolatos

oktatási szolgáltatások; gyermekek számára biztosított oktatási szolgáltatások; gyermekek szellemi képességeinek

fejlesztésével kapcsolatos oktatási szolgáltatások; írni-olvasni tudással kapcsolatos elemi oktatási szolgáltatások;

képzés a kommunikációs technikákkal kapcsolatban; képzés és oktatás; képzések szervezése; képzések tartása;

know-how átadása (képzés); korrepetálás; nyelvi korrepetálás; oktatás, tanítás; oktatási és képzési szolgáltatások;

oktatási kézikönyvek fejlesztése; oktatási szemináriumok; oktatási szolgáltatások nyújtása gyermekek számára

játszócsoportok útján; oktatási tanácsadási szolgáltatások; oktatással kapcsolatos szakmai konzultációs

szolgáltatások; oktatással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; oktatótanfolyamok lebonyolítása; online oktatás

biztosítása; online oktatás biztosítása számítógépes adatbázisból, vagy internet vagy extranet útján; óvodás

oktatás; pedagógiai technikákkal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; személyiségfejlesztő tanfolyamok; szülők

képzése gyermekneveléshez; tanácsadói képességfejlesztő tanfolyamok; tanfolyamok, képzések; tanfolyamok,

 képzések szervezése; workshopok és szemináriumok rendezése.

 ( 210 ) M 22 01074

 ( 220 ) 2022.04.22.

 ( 731 )  TTN Online E-learning Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Titkos Tanácsok Nőknek

 ( 511 )  16    Folyóiratok; nyomtatott folyóiratok, magazinok; füzetek; füzetek, könyvek íráshoz vagy rajzoláshoz;

golyóstollak; zselés golyóstollak; golyóstoll- és ceruzakészletek; gyűrűs irattartók; gyűrűs irattartók, iratrendezők;

irattartó; irattartók; irattartók [papíráru]; irattartók [irodai cikkek]; irattartók irodai használatra; irattartók, mint

papíráruk; magazinok tárolására szolgáló irattartó dobozok; hírlevelek; dossziék, iratgyűjtők; iratlefűzők,

dossziék; dossziék [papíráruk]; iratgyűjtők, dossziék; papír dossziék; papír dossziék [papíráru]; dossziék,

iratgyűjtők papírból; irodai kellékek; íróeszközök; íróeszköz tartók; tasakok, tartók íróeszközökhöz; jegyzettáblák

[irodai felszerelések]; iratrendezők [irodai felszerelések]; névtábla-tartók [irodai felszerelések]; írószerek;

írószertartók; papír-írószeráruk; írószerek, papíráruk íráshoz; öntapadós textil [írószer és papíráru]; nyomtatott

anyagok, papír-írószeráru és tanszerek; asztali írószer tartó; katalógusok; könyvek; könyvjelzők; könyvborítók;

könyvtámaszok; színező könyvek; spirálkötésű könyvek; képzőművészeti könyvek; tájékoztató könyvek;

mappák; bemutató mappák; karton mappák; harmonika mappák; naptárak; naptárlapok; éves naptár; naplók,

naptárak; nyomtatott naptárak; asztali naptárak; adventi naptárak; fali tervező naptárak; tervezők, naptárak

[nyomtatványok]; határidőnaplók, előjegyzési naptárak; naptárak letéphető lapokkal; asztali könyöklő-naptárak;

noteszok; jegyzetfüzetek, noteszek; spirálkötéses noteszek, spirálfüzetek; noteszek, zsebkönyvek [papíripari

cikkek]; nyomtatványok; nyomtatott publikációk; nyomtatott jegyek; nyomtatott kérdőívek; nyomtatott

előadások; nyomtatott tananyagok; nyomtatott válaszívek; nyomtatott leckék; nyomtatott kézikönyvek;

nyomtatott reklámanyagok; nyomtatott papíráruk; nyomtatott brossúrák; nyomtatott kártyák; nyomtatott

szórólapok; folyamatábrák [nyomtatványok]; öntapadós nyomtatott címkék; nyomtatott vizuális anyagok;

nyomtatott információs mappák; nyomtatott oktatási anyagok; nyomtatott belépőjegyek rendezvényekre;

évkönyvek (nyomtatott kiadványok); papírból készült nyomtatott csomagolóanyagok; nyomtatott anyagok

oktatási célokra; kartonpapírból készült nyomtatott reklámtáblák; papírból készült nyomtatott reklámtáblák;

rendszeresen megjelenő nyomtatott kiadványok; nyomtatott postai válasz-levelezőlapok; levelező tanfolyamok

nyomtatott anyagai; nyomtatott névkártyák különleges alkalmakra; képek nyomtatott fényképek formájában;

nyomtatott könyvek, magazinok, újságok és egyéb papíralapú média; plakátok, transzparensek kartonból;

plakátok, transzparensek papírból; plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; szórólapok; rajzok; grafikus

rajzok; rajzoló könyvek; képek rajzok formájában; tanítási és oktatási anyagok [kivéve készülékek,

berendezések]; tollak; tolltartók; tollak (színes -); színes tollak; színező tollak; szövegkiemelő tollak; bőr

tolltartók; ceruza,-tolltartók; tolltartó dobozok; tolltartó tálcák; újságok; magazin mellékletek újságokhoz;
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üdvözlőlapok; üdvözlőkártyák, üdvözlőlapok; üdvözlőlapok, üdvözlőkártyák; üdvözlőkártyák; karácsonyi

üdvözlőlap; kihajtós üdvözlőlapok; képeslapok, üdvözlőkártyák különböző alkalmakra; vízfestmények,

akvarellek; oktatási kézikönyvek; oktatási felszerelések; kézikönyvek oktatási célokra; oktatási és képzési

 anyagok.

 41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; coaching; coaching [tréning]; személyi coaching

[képzés]; oktatási szolgáltatások coaching formájában; képzési vagy oktatási szolgáltatások life coaching

[életvezetési tanácsadás] területén; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus magazinok kiadása;

elektronikus kiadványok megjelentetése; elektronikus szövegek megjelentetése; elektronikus publikációk

biztosítása; elektronikus kiadványok multimédiás megjelentetése; nyomtatott anyagok megjelentetése

elektronikus formában; szövegek kiadása elektronikus média formájában; folyóiratok és könyvek elektronikus

online közzététele; elektronikus könyvek és folyóiratok online megjelentetése; elektronikus könyvek és

folyóiratok internetes publikációja; folyóiratok és könyvek megjelentetése elektronikus formában; elektronikus

formátumú magazinok megjelentetése az interneten; előadások szervezése; előadások rendezése; oktatási

előadások szervezése; élő előadások bemutatása; élő előadások szervezése; jegyfoglalási szolgáltatások

előadásokra; gyakorlati képzés; gyakorlati képzés [szemléltetés]; know-how átadása (képzés);

konferenciaszervezés; konferenciák szervezése; oktatási konferenciák szervezése; oktatási konferenciák

levezetése; üzleti konferenciák lebonyolítása; rekreációs célú konferenciák szervezése; konferenciák szervezése

és lebonyolítása; oktatási célú konferenciák tervezése; szemináriumok és konferenciák rendezése; oktatási

konferenciák rendezése és lebonyolítása; képzés és oktatás; oktatás és képzés biztosítása; oktatási és képzési

szolgáltatások; képzés, tanítás és oktatás biztosítása; szórakoztatási, oktatási és képzési szolgáltatások; oktatási és

képzési útmutatók kiadása; karrier információs és tanácsadási szolgáltatások (oktatási és képzési tanácsadás);

könyvkiadás; életmód tanácsadás (képzés); karrier tanácsadás [oktatás]; oktatási tanácsadási szolgáltatások;

képzési tanácsadás; karrier tanácsadás és felkészítés [képzési és oktatási tanácsadás]; könyvkiadással kapcsolatos

tanácsadási szolgáltatások; könyv- és folyóirat kiadás; online könyvismertetők megjelentetése; nem reklámcélú

szövegek publikálása; online szórakoztatás; online kiadványok megjelentetése; online képzések biztosítása;

online oktatás biztosítása; online távoktatási szolgáltatások; online szemináriumok biztosítása; online kiadói

szolgáltatások; multimédiás anyagok online kiadása; online oktatási tanfolyamok biztosítása; online, nem

letölthető videók biztosítása; tájékoztatás nyújtása online oktatással kapcsolatban; podcastok gyártása;

szórakoztatás podcaston keresztül; podcastok létrehozása [írása]; oktatótartalom létrehozása [írása] podcastokhoz;

közösségi kulturális rendezvények szervezése; közösségi klubok szolgáltatásai szórakoztatási célokra; csoportos

szabadidős tevékenységek rendezése; csoportos rekreációs, szabadidős tevékenységek szervezése; tanfolyamok

biztosítása személyes időbeosztással kapcsolatban; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése;

szemináriumok; szemináriumok szervezése; szemináriumok tartása; oktatási szemináriumok; továbbképzési

szemináriumok szervezése; oktatási szemináriumok tartása; oktatási szemináriumok szervezése; oktató

szemináriumok szervezése; képzési szemináriumok lebonyolítása; képzéssel kapcsolatos szemináriumok

szervezése; képzéssel kapcsolatos szemináriumok rendezése; oktatással kapcsolatos szemináriumok szervezése;

oktatással kapcsolatos szemináriumok rendezése; rekreációs célú szemináriumok szervezése; oktatási célú

szemináriumok szervezése; szórakoztatással kapcsolatos szemináriumok szervezése; oktatási célú szemináriumok

tervezése; kapcsolódó oktatási szemináriumok szervezése; szemináriumok szervezése és lebonyolítása;

szórakoztatási szolgáltatások; partik tervezése [szórakoztatás]; online szórakoztatás nyújtása; táboroztatás;

szabadidős táborok; nyári táborok [szórakoztatás és oktatás]; szórakoztató tevékenységek szervezése nyári

táborokhoz; oktatási tevékenységek szervezése nyári táborokhoz; kulturális tevékenységek szervezése nyári

táborokhoz; videorögzítés; videofilmgyártás; videók, videofelvételek készítése; videó szerkesztés; videók

gyártása; videofilmek bemutatása; videokészítési szolgáltatások; folyóiratok publikálása; folyóiratok kiadása;

folyóiratok kölcsönzése; folyóiratok multimédiás megjelentetése; könyvek és folyóiratok kiadása; könyvek és

folyóiratok kölcsönzése; tudományos információs folyóiratok kiadása; újságok, folyóiratok, katalógusok és

brosúrák megjelentetése; magazinok, folyóiratok és újságok multimédiás megjelentetése; elektronikus könyvek és

 folyóiratok online publikálása; füzetek kiadása; spirituális, lelki fejlődéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások.
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 ( 210 ) M 22 01112

 ( 220 ) 2022.04.26.

 ( 731 )  PROFITLAND Számviteli Szolgáltató, Oktató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Szada (HU)

 ( 740 )  Tallár Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) HELLOPENSION

 ( 511 )  36    Önkéntes nyugdíjpénztári szolgáltatással kapcsolatos tanácsadás; önkéntes nyugdíjpénztárral kapcsolatos

szolgáltatások; nyugdíjsémák adminisztrációja; nyugdíjakkal kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; nyugdíjterv

szolgáltatások; nyugdíjtervek szolgáltatása; alkuszi/ügynöki tevékenység; balesetbiztosítási ügynöki tevékenység;

balesetbiztosítással kapcsolatos tanácsadási és ügynöki szolgáltatások; biztosítási árajánlatok nyújtása; biztosítási

díjajánlatok nyújtása; biztosítási díjak kiszámítása; biztosítási és pénzügyi információk nyújtása és konzultációs

szolgáltatások; biztosítási és pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos információnyújtás; biztosítási igények

ügyintézése; biztosítási információ és szaktanácsadás; biztosítási információs szolgáltatás; biztosítási irodák,

ügynökségek; biztosítási díjak kiszámításával kapcsolatos tájékoztatás; biztosítási konzultáció és információk;

biztosítási közvetítő szolgáltatás; biztosítási nyomozás, kutatás; biztosítási statisztikai szolgáltatások; biztosítási

statisztikai szaktanácsadási és tanácsadási szolgáltatások; biztosítási tanácsadás; biztosítási tanulmányok;

biztosítási tervek adminisztrálása; biztosítási tervek ügyintézése; biztosítási ügyintézés; biztosítási ügyletek

adminisztrációja; biztosítási ügynöki tevékenységek; biztosítási ügynökségek és ügynöki szolgáltatások;

biztosításközvetítés; biztosításközvetítéssel kapcsolatos szaktanácsadás és információs szolgáltatás; biztosítások

adminisztrációja; életbiztosítások; életbiztosítással kapcsolatos pénzügyi tanácsadási szolgáltatások;

életbiztosítással kapcsolatos ügynöki tevékenység; életbiztosítással kapcsolatos szolgáltatások; életbiztosítással

kapcsolatos tervezési szolgáltatások; életbiztosítással kapcsolatos tanácsadási és ügynöki szolgáltatások;

évjáradékok ügyintézése; évjáradékokkal kapcsolatos szolgáltatások; fogászati egészségbiztosítás megkötése és

adminisztrációja; gépjármű-biztosítással kapcsolatos ügynöki tevékenységek; járműbiztosítással kapcsolatos

tanácsadási és ügynöki szolgáltatások; kárbecslés nem életbiztosításokhoz; költöztetési biztosításhoz kapcsolódó

ügynöki szolgáltatások; lakásbiztosítással kapcsolatos tanácsadási és ügynöki szolgáltatások; nem-életbiztosítások

közvetítése; pénzügyi szaktanácsadás és biztosítási szaktanácsadás; szállítási biztosítások közvetítése;

számítógépes adatbázisból vagy internetről online elérhető biztosítással kapcsolatos tájékoztatás biztosítása;

számítógépes adatbázisból vagy internetről online elérhető viszontbiztosítással kapcsolatos tájékoztatás

biztosítása; tanácsadási szolgáltatások biztosítási szerződésekkel kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások

életbiztosításokkal kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások biztosítási kárigényekkel kapcsolatban; tűzesetekkel

kapcsolatos biztosítási konzultációs szolgáltatások; utasbiztosítás ügyintézéséhez kapcsolódó ügynöki

tevékenységek; utasbiztosítással kapcsolatos tanácsadási és ügynöki szolgáltatások; vagyonbiztosítási ügynöki

szolgáltatások; viszontbiztosítási ügynöki tevékenység; viszontbiztosítással kapcsolatos tájékoztatás biztosítása;

viszontbiztosítással kapcsolatos szaktanácsadás; viszontbiztosítással kapcsolatos tájékoztatás; biztosítéki ügynöki

szolgáltatások, vagyonkezelési képviselők; egészségbiztosítással kapcsolatos megtakarítási programok;

egészségmegőrzéshez kapcsolódó megtakarítási programok, tervek; egészségüggyel kapcsolatos előtakarékossági

szolgáltatások; egészségügyi finanszírozás biztosítása; egészségügyi intézményekkel kapcsolatos pénzügyi

ügyviteli szolgáltatások; finanszírozás létrehozása, megszervezése; finanszírozások elősegítése és ügyintézése;

független pénzügyi tervezési tanácsadás; hiteltúllépéssel kapcsolatos ügyintézés; infrastruktúra-beruházásokkal

kapcsolatos pénzügyi szaktanácsadás; ingatlanokkal kapcsolatos tervezési szolgáltatások [pénzügyek rendezése];

ingatlanprojektek pénzügyi menedzsmentje; ingatlanprojektekkel kapcsolatos pénzügyi tervezés;

ingatlanvásárlással kapcsolatos finanszírozások ügyintézése; interneten és telefonon nyújtott pénzügyi

szolgáltatások; interneten keresztül nyújtott tájékoztatás és elemzés a pénzügyi befektetések terén; kereskedelmi

ügynöki szolgáltatások; kockázatkezelési szaktanácsadás [pénzügyi]; más pénzügyi intézmények által nyújtott

finanszírozást intéző ügynöki szolgáltatások; megtakarítási programokkal, tervekkel kapcsolatos szolgáltatások;

megtakarítással kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; oktatás pénzügyi támogatásával kapcsolatos szaktanácsadás;

pénzügyek igazgatása; pénzügyi brókeri szolgáltatások; pénzügyi eszközök ügyintézése; pénzügyi fedezet

megteremtése; pénzügyi finanszírozás létrehozása; pénzügyi hitelképesség vizsgálata; pénzügyi információs
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szolgáltatások, adatszolgáltatás és tanácsadás; pénzügyi közvetítői szolgáltatások; pénzügyi kutatás a

kockázatkezelés terén; pénzügyi megbízotti eljárások; pénzügyi menedzsment; pénzügyi menedzsment

szolgáltatások; pénzügyi szolgáltatások kereskedelme, közvetítése; pénzügyi tanácsadási szolgáltatások

kockázatkezelés területén; pénzügyi tervezés és menedzsment; pénzügyi tranzakciók lebonyolítása; pénzügyi

vagyonkezelés; pénzügyi veszteség kezelése; személyes befektetési tervekkel kapcsolatos pénzügyi

szolgáltatások; személyi banki szolgáltatások; személyre szabott pénzügyi és banki szolgáltatások; személyre

szabott pénzügyi szolgáltatások; takarékbetét-számlákkal kapcsolatos ügyintézés; vagyonkezelés és portfólió

menedzsment; vagyonkezelési ügyintézés; vagyonkezeléssel, befektetéssel kapcsolatos tanácsadás;

vagyonkezeléssel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; biztosítások megkötése, értékelése és biztosítási célú

becslések; biztosítással kapcsolatos szaktanácsadási szolgáltatások; biztosítással kapcsolatos tájékoztatás; bróker

tanácsadási szolgáltatások biztosítással kapcsolatban; egészségbiztosítási ügynöki szolgáltatások;

egészségbiztosítással kapcsolatos tanácsadási és ügynöki szolgáltatások; életbiztosítás közvetítésével kapcsolatos

 tájékoztatás; életbiztosítás ügyintézése; életbiztosítási ügynöki tevékenység; életbiztosítási ügynökségek.

 ( 210 ) M 22 01125

 ( 220 ) 2022.04.27.

 ( 731 )  VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  Dr. Szabó László Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Hús; vadhús.

 35    Húsokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; húsokkal kapcsolatos Nagykereskedelmi

 szolgáltatások.

 40    Húsfeldolgozás, vadhús feldolgozás; fakitermelés, fafeldolgozás; famegmunkálás, fafűrészelés, faáruk

 gyalulása.

  43    Vendéglátás; szállodai szolgáltatás.

 44    Vadászat; vadgazdálkodás; erdőgazdálkodás; állattenyésztés; vadtenyésztés; mezőgazdasági szolgáltatások;

 kertészeti szolgáltatások; kert-és parképítés.

 ( 210 ) M 22 01134

 ( 220 ) 2022.04.28.

 ( 731 )  THINKCAR TECH CO.,LTD, Longgang District, Shenzen, Guangdong (CN)

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

 ( 541 ) XHINKCAR

 ( 511 ) 9    Gépjárműhiba diagnosztikai műszer; gépjárművizsgáló műszerek és berendezések; járművizsgaló

berendezések; motorelemzők, motoranalizátorok; sebességjelző járművekhez; gumiabroncsokban levő nyomás

csökkenését automatikusan jelző készülékek; okostelefonokhoz való letölthető szoftveralkalmazások;

gépjárműhiba karbantartó és diagnosztikai szoftverek; gépjárműdiagnosztikai számítógép;adatfeldolgozó

készülékek, berendezések; számítógépekhez kialakított perifériák; csatolók (adatfeldolgozó berendezések);

olvasók (adatfeldolgozó berendezések); számítógépes programok (letölthető); számítógépes

szoftveralkalmazások, letölthető; kézi számítógépek (PDA-k); számítógépes szoftverplatformok, rögzített vagy

 letölthető formában.

 12    Csúszásgátló láncok; utánfutó horgok járművekhez; gépkocsi lökhárítók; gépkocsi lengéscsillapítók;

fékbetétek gépkocsikhoz; gépkocsi abroncsok; abroncstüskék,abroncsszegek; gumiabroncsfoltozó tapaszok;

 járművek lökhárítói; lopásgátló riasztók járművekhez.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 16. szám, 2022.08.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M1960



 35    Hirdetési és reklámszolgáltatások; számítógépes hálózatok és weboldalak online reklámozása; import-export

ügynökségi szolgáltatások; marketing szolgáltatások; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és

vásárlói részére; marketing szolgáltatások a honlapforgalom optimalizálása terén; üzletszervezési és üzletvezetési

tanácsadás; konzultáció személyzeti kérdésekben; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése;

 szponzorok felkutatása.

 37    Járművek karbantartása és javítása; motorgépjárművek karbantartása és javítása; járműjavítás (üzemzavar);

járműjavító műhelyek (üzemanyag-utántöltés éskarbantartás); járműtisztítás; gépjármű-akkumulátorok töltése;

járművek rozsda elleni kezelése; gumiabroncsok újrafutózása; gumiabroncs centírozás; gumiabroncsok

 karbantartása.

 42    Szoftvertervezés; szoftverek frissítése; Szoftverkarbantartás; szoftver, mint szolgáltatás (SaaS);

számítógépes platformok fejlesztése; számítógépes programoktervezése és fejlesztése; jármű teljesítményteszt;

 berendezések és műszerek működésének ellenőrzése; termékminőség ellenőrzés; termékbiztonság tesztelése.

 ( 210 ) M 22 01166

 ( 220 ) 2022.05.03.

 ( 731 )  Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat, Kecskemét (HU)

 ( 541 ) fi200

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

 ( 210 ) M 22 01167

 ( 220 ) 2022.05.03.

 ( 731 )  Magyar Dermatológiai Társulat, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Orvosi, egészségügyi oktatási szolgáltatások; orvosi témájú, oktatási tanfolyamok lebonyolítása; oktatási és

egyéb konferenciák szervezése, rendezése; képzéssel kapcsolatos konferenciák szervezése, rendezése;

 szakképzéssel kapcsolatos konferenciák szervezése, rendezése; tudományos információs folyóiratok kiadása.

 ( 210 ) M 22 01168

 ( 220 ) 2022.05.03.

 ( 731 )  Magyar Dermatológiai Társulat, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Orvosi, egészségügyi oktatási szolgáltatások; orvosi témájú, oktatási tanfolyamok lebonyolítása; oktatási és

egyéb konferenciák szervezése, rendezése; képzéssel kapcsolatos konferenciák szervezése, rendezése;

 szakképzéssel kapcsolatos konferenciák szervezése, rendezése; tudományos információs folyóiratok kiadása.

 ( 210 ) M 22 01172

 ( 220 ) 2022.05.04.

 ( 731 )  Csáki Ferenc László, Debrecen (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek.

 ( 210 ) M 22 01173

 ( 220 ) 2022.05.04.

 ( 731 )  Károlyi Zsolt, Pócsmegyer (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  12    Motorkerékpárok; elektromos motorok kétkerekű járművekhez; pedálos rollerek; egyensúlyozós elektromos

rollerek; lábbal hajtható rollerek [járművek]; egyensúlyozós egykerekű elektromos rollerek; elektromos

 kerékpárok; elektromos rásegítéses kerékpárok [pedelec].

 ( 210 ) M 22 01175

 ( 220 ) 2022.05.04.

 ( 731 )  Penny-Market Kft., Alsónémedi (HU)

 ( 740 )  dr. Király Ildikó, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 22 01176

 ( 220 ) 2022.05.04.

 ( 731 )  Penny-Market Kft., Alsónémedi (HU)

 ( 740 )  dr. Király Ildikó, Budapest

 ( 541 ) KARINA

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

 ( 210 ) M 22 01178

 ( 220 ) 2022.05.04.

 ( 731 )  MANGALARD DUNST Kft., Sándorfalva (HU)

 ( 740 )  Biritz Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 22 01179

 ( 220 ) 2022.05.04.

 ( 731 )  MANGALARD DUNST Kft., Sándorfalva (HU)

 ( 740 )  Biritz Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 541 ) MANGALARD

 ( 511 )   29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 22 01180

 ( 220 ) 2022.05.04.

 ( 731 )  Penny-Market Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Alsónémedi (HU)

 ( 740 )  dr. Király Ildikó, Budapest

 ( 541 ) Jagdfreund

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

 ( 210 ) M 22 01181

 ( 220 ) 2022.05.04.

 ( 731 )  Penny-Market Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Alsónémedi (HU)

 ( 740 )  dr. Király Ildikó, Budapest

 ( 541 ) Wild miles

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

 ( 210 ) M 22 01183

 ( 220 ) 2022.05.04.

 ( 731 )  Penny-Market Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Alsónémedi (HU)

 ( 740 )  dr. Király Ildikó, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 22 01184

 ( 220 ) 2022.05.04.

 ( 731 )  Penny-Market Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Alsónémedi (HU)

 ( 740 )  dr. Király Ildikó, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 22 01187

 ( 220 ) 2022.05.04.

 ( 731 )  MANU JTC s.r.o., Malé Hoštice, Opava (CZ)

 ( 740 )  Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Manutea

 ( 511 )  21    Teafőző tojások; teaszűrők; teásdobozok; teáscsészék; teáskannák; teásdobozok, nem nemesfémből; japán

 stílusú teáskannák [kyusu]; japán stílusú nemesfém teáskannák [kyusu]; teafilter-tartók.

 30    Aromás készítmények nem gyógyhatású teák készítéséhez, aromás teák [nem gyógyászati célra]; ázsiai
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sárgabarack tea [maesilcha], csomagolt teák [nem gyógyászati célra]; teák [nem gyógyászati használatra];

gyógynövény készítmények italkészítéshez; fehér lótusz tea (baengnyeoncha); fehér tea; tea; áfonya levelekből

készült nem gyógyhatású tea; áfonya kivonatból készült nem gyógyhatású tea; darjeeling teák; earl grey teák;

lapsong souchong teák; oolong tea; teinmentes tea; édesítőszerekkel édesített teinmentes tea; chai teák; tea

gyógyitalokhoz, főzetekhez; rooibos teák; almaízű tea [nem gyógyászati használatra]; narancs ízű tea [nem

gyógyászati használatra]; vörösginzeng tea; krizantém tea (gukhwacha); árpalevél tea; burdock-gyökér tea

(wooungcha); gojibogyó-tea [gugija cha]; hársfavirágtea; mugi-cha [pörkölt árpatea]; acanthopanax tea

[ogapicha]; sós tengerimoszat porból készült tea [kombu-cha]; szárított hántolatlan árpaporból készült tea

[mugi-cha]; gyümölcs ízesítésű teák [nem gyógyhatású]; teák [nem gyógyászati használatra]; teapárnák;

tealevelek; tea alapú italok; teakeverékek; nem gyógyhatású teakivonatok; fekete tea; fekete tea [angol tea];

instant tea [nem gyógyászati célokra]; japán zöld tea; kombucha; teahelyettesítőként használt virágok vagy

levelek; jeges teák [nem gyógyszeres]; hársfavirágtea; maté teák; nem gyógyhatású, citrom tartalmú teák;

citrommal ízesített nem gyógyhatású teák; teapótlók; készítmények italokhoz [tea alapú]; rozmaring tea; filteres

teák [nem gyógyhatású]; zsályatea, kimért teák [nem gyógyhatású -]; maté tea; citrom tea; zöld tea; gyömbértea;

ginseng teák; ginseng tea [insamcha]; tea alapú italok; tea alapú italok; nem gyógyhatású teakivonatok;

gyümölcsteák; teapótlók; jázmin tea; instant tea [nem gyógyászati célokra]; szárított gyógynövények; feldolgozott

gyógynövények; feldolgozott ginzeng fűszernövényként, fűszerként vagy ízesítőként való használatra; oolong tea;

mentatea; sárga tea; tie guan yin tea; moszat tea; tea pörkölt barna rizsből; tea; teaízesítők; teakeverékporok;

fermentált teák; kamillatea; instant fehér tea; instant oolong tea; instant fekete tea; instant zöld tea; kávé; kakaó;

tea alapú italok tejjel; hajdina tea; filteres teák [nem gyógyhatású]; csipkebogyótea; jegesteakeverék-porok;

 teapótlók; yuja-cha (koreai mézes citromos tea).

 35    Teákkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; teákkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;

internetes marketing; interneten keresztül biztosított hirdetési szolgáltatások; teák csomagküldése; teák online

értékesítése; teakellékek nagykereskedelme; teakellékek kiskereskedelme; teakellékek csomagküldése;

 teakellékek online értékesítése.

 ( 210 ) M 22 01254

 ( 220 ) 2022.05.11.

 ( 731 )  duplaW Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Nógrádi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Villa Bagatelle

 ( 511 )  29    Kész saláták; zöldséges készételek; készételek húsból; tejtermékalapú szendvicskrémek; kenhető sajtok;

 zöldségkrémek.

 30    Pékáruk; friss péksütemények; készítmények pékáruk készítéséhez; péksütemények készítésére használt

keverékek; sütemények, cukrászsütemények, torták és kekszek (aprósütemények); fogyasztásra kész desszertek

[cukrászsütemények]; édességek; friss lepények, piték; szendvicsek; kekszek, rágcsálnivalók; kávé, tea, kakaó és

 helyettesítőik.

 43    Vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; szoba- és terembérlési szolgáltatások; ideiglenes

szállásbiztosítás; kávézói szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; étel- és italkészítés; ételek és italok felszolgálása;

 elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 01256

 ( 220 ) 2022.05.11.

 ( 731 )  Leading Edge Marketing Inc., Nassau (BS)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

 ( 541 ) VigRX

 ( 511 ) 5    Gyógynövény étrend-kiegészítő; orvosi vagy gyógyszerészeti célú étrend-kiegészítők; gyógyászati vagy

gyógyszerészeti célú növényi étrend-kiegészítők; gyógyászati vagy gyógyszerészeti célú étrend-kiegészítőként

 való felhasználásra szánt tápanyagok.
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 ( 210 ) M 22 01259

 ( 220 ) 2022.05.11.

 ( 731 )  Glóner Márk, Mályi (HU)

 ( 740 )  PATENDER Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

 ( 541 ) BLUEDIGITAL

 ( 511 )  35    Kiskereskedelmi és webáruházi szolgáltatások mobiltelefonokkal, okostelefonokkal, okosórákkal,

laptopokkal és ezek kiegészítőivel kapcsolatban; telefonon vagy online leadott megrendelések adminisztratív

feldolgozása; online rendelésfelvételi szolgáltatások és vásárlási megrendelések ügyintézése; kereskedelmi és

vásárlói információs szolgáltatások mobiltelefonokkal, okostelefonokkal, okosórákkal, laptopokkal és ezek

kiegészítőivel kapcsolatban; online kereskedelmi és vásárlói információs szolgáltatások mobiltelefonokkal,

okostelefonokkal, okosórákkal, laptopokkal és ezek kiegészítőivel kapcsolatban; import és export szolgáltatások;

 reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; online reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 01260

 ( 220 ) 2022.05.12.

 ( 731 )  Pozderka István, Szolnok (HU)

 ( 740 )  Dr. Szűcs Ügyvédi Iroda, Szolnok

 ( 541 ) EPERSZIGET

 ( 511 )  31    Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, akvakultúrás, kertészeti és erdészeti termékek; nyers és

 feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények.

 ( 210 ) M 22 01266

 ( 220 ) 2022.05.12.

 ( 731 )  Huang Hua, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Magasházy Katalin Mária, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  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 01295

 ( 220 ) 2022.05.17.

 ( 731 )  Schwäbischer Engel Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kluber Hermina, Győr

 ( 541 ) MAGISTERS

 ( 511 )   41    Oktatás biztosítása, online oktatási tanfolyamok biztosítása.

 ( 210 ) M 22 01323

 ( 220 ) 2022.05.19.

 ( 731 )  Pick Szeged Zrt., Szeged (HU)

 ( 740 )  Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) PICK STICKS

 ( 511 )   29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok.

 ( 210 ) M 22 01324

 ( 220 ) 2022.05.19.

 ( 731 )  Pick Szeged Zrt., Szeged (HU)
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 ( 740 )  Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) PICKOLINO

 ( 511 )   29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok.

 ( 210 ) M 22 01332

 ( 220 ) 2022.05.20.

 ( 731 )  Mezey Tünde, Göd (HU)

 ( 740 )  Dr. Szabó László Ügyvédi Iroda, Székesfehérvár

  

( 546 )

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

 eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok.

 5    Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

 29    Tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok;

 étkezési olajok és zsírok.

 30    Lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; cukor, méz,

 melaszszirup; só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet, szószok és egyéb fűszerek.

 31    Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, akvakultúrás, kertészeti és erdészeti termékek; friss gyümölcsök és

 zöldségek, friss fűszernövények.

  32    Gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények alkoholmentes italok készítéséhez.

  33    Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

 44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek vagy állatok részére; mezőgazdasági, vízgazdálkodási,

 kertészeti és erdőgazdasági szolgáltatások.

  45    Asztrológiai előrejelzés; asztrológiai és spirituális szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 01333

 ( 220 ) 2022.05.20.

 ( 731 )  Audrey's Patisserie Korlátolt Felelősségű Társaság, Gyenesdiás (HU)

 ( 740 )  Dr. Keserű Barna Arnold, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Jég, fagylalt, fagyasztott joghurtok és sörbetek; sütemények, cukrászsütemények, torták és kekszek

(aprósütemények); édességek (cukorkák), csokoládés szeletek, rágógumi; alma fánkok; csokis párnák

[péksütemények]; csokoládé; csokoládé alapú szendvicskrémek; csokoládé alapú termékek; csokoládébevonatos

gyümölcsök; csokoládédesszertek; csokoládék; csokoládéöntetek; csokoládéval bevont mandula; csokoládéval

bevont nugátszeletek; csokoládéval bevont ostyák; édességek diófélékből; édességek fagyasztott formában;

édességek készítésére szolgáló készítmények; gofri; fő alkotórészként csokoládét tartalmazó élelmiszerek;

fogyasztásra kész desszertek [csokoládéalapú]; fogyasztásra kész desszertek [sütemények]; fagylaltos édességek;

fagyasztott tejes édességek; madártej; marcipán; karamellkrém; kakaót tartalmazó élelmiszerek [fő

összetevőként]; habcsókok; őrölt kávébabot tartalmazó csokoládészeletek; palacsinták; mogyorót tartalmazó

csokoládés édességek; mogyorós grillázs; mogyoró ízű csokoládés édességek; táblás édességek; tejes

cukrászáruk; tejberizs; trüffelek [édesség]; tiramisu; tejsodók [sült desszertek]; brownie (csokoládés sütemények);
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crepe [francia palacsinta]; csokoládés sütemények; fánkok; fogyasztásra kész desszertek [cukrászsütemények];

fagyasztott sütemények; fagyasztott tésztalapok; fagyasztott joghurtos torták; húsos piték; hússal és zöldségekkel

töltött fagyasztott sütemény; macaron [mandulás cukrászsütemény]; muffin; profiterol; tartós sütemények;

zöldségekkel töltött fagyasztott sütemény; csokoládé pralinék formájában; csokoládés édességek; somlói galuska;

 húsos palacsinta.

 43    Étel- és italellátás; bisztró [büfé] szolgáltatások; elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások; elvitelre

árusított ételek szolgáltatása; étel- és italkészítés; étel- és italszolgáltatás mobil teherautóból; vendéglátási

 szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás].

 ( 210 ) M 22 01335

 ( 220 ) 2022.05.20.

 ( 731 )  Varró Szilvia, Budapest (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre

  
( 546 )

 ( 511 )   28    Játékok; játékmacik, játékmackók.

 35    Játékokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; játékokkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; játékszerekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; játékszerekkel kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; játékokkal kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; a következő

árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: játékmacik,

 játékmackók.

 41    Workshopok és szemináriumok rendezése; kézművességgel és iparművészettel kapcsolatos oktatási és

képzési szolgáltatások; online információk szolgáltatása játékosokkal kapcsolatban; játékokkal kapcsolatos

 oktatási és képzési szolgáltatások; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés].

  42    Játékok tervezése.

 ( 210 ) M 22 01336

 ( 220 ) 2022.05.21.

 ( 731 )  Dénes Éva, Budapest (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre

  

( 546 )

 ( 511 )   28    Társasjátékok; játékok.

 41    Személyi coaching [képzés]; személyiségfejlesztő tanfolyamok; személyiségfejlesztő tanfolyamok

szervezése; személyiségfejlesztő tréning; önismereti tanfolyamok [oktatás]; önismereti tanfolyamok biztosítása;

önismereti műhelyek és szemináriumok szervezése és lebonyolítása; coaching; coaching [tréning]; képzési vagy

oktatási szolgáltatások life coaching [életvezetési tanácsadás] területén; életmód tanácsadás (képzés); oktatási és

képzési szolgáltatások; oktatási és tanítási szolgáltatások; képzés, tanítás és oktatás biztosítása; tanfolyamok,

képzések; oktatási anyagok kiadása; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; workshopok és

 szemináriumok rendezése; workshopok [képzés] szervezése, lebonyolítása és rendezése.

 ( 210 ) M 22 01337

 ( 220 ) 2022.05.21.

 ( 731 )  TUTTI DRINK Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Árva Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

alkoholmentes italok; alkoholmentes koktélok; alkoholmentes teaízű italok; aloe vera italok, alkoholmentes;

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

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

 ( 210 ) M 22 01339

 ( 220 ) 2022.05.21.

 ( 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 teaízű italok; aloe vera italok, alkoholmentes;

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

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

 ( 210 ) M 22 01366

 ( 220 ) 2022.05.24.

 ( 731 )  Gozsdu Taste Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Simala Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Meshuga

 ( 511 )  43    Alkoholos italok felszolgálása; bankett szolgáltatások; bankettek szervezése; bár- és éttermi szolgáltatások;

bár szolgáltatások; bárok; bisztró [büfé] szolgáltatások; borbárok; borkóstolási szolgáltatások (italok biztosítása);

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; ételek

díszítése; ételek és italok biztosítása bisztrókban; ételek és italok biztosítása éttermekben és bárokban; ételek és

italok felszolgálása; ételek és italok felszolgálása éttermi vendégek számára; ételek és italok felszolgálása

vendégek számára; ételek és italok felszolgálása éttermekben és bárokban; ételek és italok készítése és biztosítása

azonnali fogyasztásra; ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek számára; ételek és italok szolgáltatása

vendégek számára; ételfőzési, melegkonyhai szolgáltatások; ételkészítés; ételkészítés mások számára

kiszervezéssel; ételkészítés megrendelésre; ételkészítési szolgáltatások; ételszobrászat; étkezdei, menzai

szolgáltatások; éttermek [szolgáltatások]; éttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások, beleértve az engedéllyel

rendelkező bár létesítményeket, szolgáltatásokat; éttermi szolgáltatások étel elvitelre árusításához; fagylaltozók,

fagylaltozói szolgáltatások; grilléttermek; gyorséttermek, snack bárok; sommelier-szolgáltatások; sörbárok;

svédasztalos éttermi szolgáltatások; szolgáltatások ételek biztosításához; szolgáltatások italok biztosításához;

tapas bárok; teaházak; teaházi szolgáltatások; tortadíszítések; tempura éttermi szolgáltatások; vállalati vendéglátás
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(étel és ital szolgáltatása); vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; vízipipás bárok szolgáltatásai;

 zártkörű drinkbár szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 01438

 ( 220 ) 2022.05.31.

 ( 731 )  Vass Tibor, Schöftland (CH)

 ( 740 )  dr. Füzi Tamás ügyvéd, Budapest, V.

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 22 01440

 ( 220 ) 2022.06.01.

 ( 731 )  Gál Péter, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 210 ) M 22 01441

 ( 220 ) 2022.06.01.

 ( 731 )  Koltai Vanda, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Gofri; gofrik; csokoládés gofrik; crepe [francia palacsinta]; palacsinták; sós palacsinták; csokoládéval

bevont sütemények, torták; cukormázas gyümölcsös sütemények, torták; fagyasztott joghurtos torták;

gabonapelyhekből, gabonából készült torták, sütemények emberi fogyasztásra; gyümölcsös sütemények/torták

[édes vagy ízesített]; gyümölcsös sütemények/torták; ostya kosárkák, torta alapok; tejszínes, krémes sütemények,

torták; torta; tortakosárkák; sütemények, cukrászsütemények, torták és kekszek (aprósütemények); kenyér,

 péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető jégkrémek.

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 22 01447

 ( 220 ) 2022.06.01.

 ( 731 )  Balogh Zoltán, Hajdúböszörmény (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások; szórakoztatási, sport és kulturális tevékenységek;

vetélkedők, versenyek szervezése; versenyekkel kapcsolatos szórakoztatási szolgáltatások; versenyszervezés;

versenyek, versenysorozatok szervezése; szórakoztató versenyek szervezése; versenyek és díjkiosztók rendezése;
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versenyek szervezése és lebonyolítása; versenyzéssel kapcsolatos információnyújtás; szórakoztatási célú

vetélkedők, versenyek szervezése; oktatási célú vetélkedők, versenyek szervezése; kulturális célú vetélkedők,

versenyek szervezése; játékok, vetélkedők és versenyek rendezése; sportrendezvények, versenyek és

sportbajnokságok szervezése; képzési célú vetélkedők, versenyek szervezése; szabadidős, rekreációs versenyek,

versenysorozatok szervezése; díjátadók vendégül látása [szervezés]; planetáriumi szolgáltatások; szabadidős

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

szabadidős tevékenységek szervezése; közösségi sport- és kulturális események szervezése; közösségi kulturális

rendezvények szervezése; közösségi klubok szolgáltatásai szórakoztatási célokra; kulturális célú bemutatók

rendezése; kulturális célú fesztiválok rendezése; kulturális célú műsorok szervezése; kulturális, szórakoztatási és

sport célú rendezvényszervezés; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése és tartása; kulturális

tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; kulturális tevékenységek lebonyolítása; kulturális tevékenységek

biztosítása; kulturális tevékenységek intézése [szervezése]; kulturális események lebonyolítása; kulturális

rendezvények szervezése és lebonyolítása; rekreációs, szabadidős klubszolgáltatások nyújtása; hátizsákos

utazással kapcsolatos szabadidős szolgáltatások; információnyújtás kulturális tevékenységekhez;

információszolgáltatás játékosok részére az általuk elért eredményekről weboldalakon keresztül; interaktív

szórakoztatási szolgáltatások; különleges rendezvények tervezéséhez kapcsolódó szaktanácsadás; kirándulások

szervezése szórakoztatási célokra; látogatókat vonzó látványosságok biztosítása kulturális célokra; látogatókat

vonzó látványosságok biztosítása szórakoztatási célokra; szórakoztató bemutatók szervezése; szórakoztató és

kulturális rendezvények szervezése; jegyfoglalás és foglalási szolgáltatások oktatási, szórakoztató és

sporttevékenységekhez, illetve -rendezvényekhez; szabadidős tevékenységekhez használt helyszínek

 rendelkezésre bocsátása; szórakoztatással kapcsolatos információk biztosítása interneten keresztül.

 ( 210 ) M 22 01448

 ( 220 ) 2022.06.01.

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

 ( 541 ) TSATSAGO

 ( 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).

 ( 210 ) M 22 01449

 ( 220 ) 2022.06.01.

 ( 731 )  Gurisatti Gréta, Dunaújváros (HU)

 ( 740 )  Cs. Nagy Tamás, Budapest

 ( 541 ) Gr8ta

 ( 511 )   25    Sportruházat.

  42    Ruha- és divattervezés.

  45    Divattal kapcsolatos információk.

 ( 210 ) M 22 01450

 ( 220 ) 2022.06.01.

 ( 731 )  BorsodChem Zrt., Kazincbarcika (HU)

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

 ( 541 ) ONGROPIR

 ( 511 )  1    Műanyag habok és elasztomerek, mint műanyag alapanyagok ipari felhasználására.

  17    Műanyag habokból és elasztomerekből gyártott félkész termékek ipari felhasználásra.
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 ( 210 ) M 22 01451

 ( 220 ) 2022.06.01.

 ( 731 )  BorsodChem Zrt., Kazincbarcika (HU)

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

 ( 541 ) ONGROCAT

 ( 511 )  1    Poliuretánok gyártására alkalmas katalizátor, ipari felhasználásra.

 ( 210 ) M 22 01452

 ( 220 ) 2022.06.01.

 ( 731 )  Dr. Fiala János, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Dékány Csaba, Budapest

 ( 541 ) Keljfeljancsi

 ( 511 )   41    Rádió- és televízióműsorok készítése.

 ( 210 ) M 22 01453

 ( 220 ) 2022.06.01.

 ( 731 )  Corvin Áruház Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Szabó Dóra, Budapest

 ( 541 ) CORVIN PALACE

 ( 511 )  35    Célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület

kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; marketing szolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység

számítógépes hálózaton; rádiós reklámozás; recepciós szolgáltatások látogatók számára [irodai tevékenység];

 reklámfilmek készítése; televíziós reklámozás.

 36    Ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlantulajdon-kezelés; irodahelyiségek bérbeadása;

 irodák bérbeadása közösségi munkavégzéshez; pénzügyi szponzorálás, támogatás.

 41    Sportlétesítmények üzemeltetése (1); sportlétesítmények üzemeltetése (2); szórakoztatási célú

 rendezvényszervezés; szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztató rendezvények lebonyolítása.

 ( 210 ) M 22 01456

 ( 220 ) 2022.06.01.

 ( 731 )  Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Keresztury Marcell László, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás.

  38    Távközlési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 01457

 ( 220 ) 2022.06.01.

 ( 731 )  Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Keresztury Marcell László, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás.

 38    Audiovizuális és multimédiás tartalom közvetítése az interneten keresztül; digitális audio és videó adások

számítógépes világhálón keresztül történő továbbítása; filmek televíziós sugárzása; internetes protokollt használó
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televízióhoz kapcsolódó műsorszóró szolgáltatások; interneten keresztül biztosított audio- vagy

video-műsorszórási szolgáltatások; interneten és más kommunikációs hálózatokon keresztül történő audio-,

video- és multimédiás műsorszórás; audiovizuális átviteli szolgáltatások; előfizetéses televíziós műsorszórás;

 interaktív televízió és rádió sugárzás.

 ( 210 ) M 22 01458

 ( 220 ) 2022.06.01.

 ( 731 )  Cahs Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Debrecen (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papírból, kartonból vagy műanyagból készült tasakok és cikkek árucikkek csomagoláshoz és tároláshoz;

nyomtatott anyagok, papír-írószeráru és tanszerek; könyvek; nyomdaipari termékek; nyomtatott anyagok oktatási

 célokra.

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

 41    Könyvkiadás; könyvek elektronikus megjelentetése, közzététele; könyvtári szolgáltatások; lap- és

könyvszerkesztés; nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; kiadói és híradói, beszámolói szolgáltatások, illetve

 szövegek írása.

 ( 210 ) M 22 01459

 ( 220 ) 2022.06.01.

 ( 731 )  Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Keresztury Marcell László, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás.

 38    Audiovizuális és multimédiás tartalom közvetítése az interneten keresztül; digitális audio és videó adások

számítógépes világhálón keresztül történő továbbítása; filmek televíziós sugárzása; interneten keresztül történő

videoadatátvitel; interneten keresztül biztosított audio- vagy video-műsorszórási szolgáltatások; internetes

protokollt használó televízióhoz kapcsolódó műsorszóró szolgáltatások; interneten és más kommunikációs

hálózatokon keresztül történő audio-, video- és multimédiás műsorszórás; mozifilmek sugárzása az interneten

keresztül; televízióműsorok video-on-demand és pay-per-view televíziós szolgáltatások igénybe vételén keresztül

történő közvetítése; video on-demand közvetítések; videoközvetítés; videók, mozifilmek, képek, ábrák, szövegek,

fényképek, játékok, felhasználó által létrehozott tartalmak, audiotartalmak és információk interneten keresztül

történő továbbítása; audiovizuális átviteli szolgáltatások; előfizetéses televíziós műsorszórás; interaktív televízió

 és rádió sugárzás.

 ( 210 ) M 22 01481

 ( 220 ) 2022.06.03.

 ( 731 )  Dunai Norbert Zoltán, Sopron (HU)

 Horváth Tibor, Sopron (HU)

 Kiss Ákos, Sopron (HU)

 Horváth Attila, Sopron (HU)

 ( 740 )  Gacsályi Ügyvédi Iroda, Budapest
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  ( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

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

 ( 210 ) M 22 01483

 ( 220 ) 2022.06.02.

 ( 731 )  Szilágyi Szidónia Katalin, Budapest (HU)

 ( 541 ) LEVANDIN

 ( 511 )   31    Szárazvirág kompozíciók, levendulából készült díszbuzogányok.

 ( 210 ) M 22 01487

 ( 220 ) 2022.06.03.

 ( 731 )  Dr. Grundtner Marcell Károly, Budapest (HU)

 ( 541 ) BACKFLY

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

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

 ( 210 ) M 22 01488

 ( 220 ) 2022.06.03.

 ( 731 )  Dr. Grundtner Marcell Károly, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

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

 ( 210 ) M 22 01494

 ( 220 ) 2022.06.03.

 ( 731 )  Radics Péter, Berhida (HU)

 ( 740 )  Gaál és Gaál Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) FacelessMan

 ( 511 )  32    Sörök; alkoholmentes italok; ásványvizek és szénsavas vizek; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és

 más készítmények alkoholmentes italok készítéséhez.

  33    Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

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

 ( 210 ) M 22 01522

 ( 220 ) 2022.06.09.

 ( 731 )  Barocsai Soma, Adony (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető jégkrémek;

csokoládédesszertek; aprósütemények, kekszek; csokoládé ízű bevonattal részben bevont omlós keksz; kekszek

csokoládés bevonattal; macaron [mandulás cukrászsütemény]; mandulás sütemények; omlós keksz csokoládé ízű

bevonattal; töltött csokoládé; csokoládéval ízesített jégkrémek; csokoládét tartalmazó fagylaltok; fagyasztott
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jégkrémek; fagylalt desszertek, jégkrémek; fagylalt; fagylalt, jégkrém; gyümölcsös jégkrémek, fagylaltok;

jégkrémek, fagylaltok; sörbetek [vízalapú fagylaltok]; szörbetek [fagylaltok]; vegán jégkrémek; csokoládés

 kekszek; csokoládébevonatos gyümölcsök; fagyasztott joghurtok [fagylaltok, jégkrémek]; vegán sütemények.

  43    Vendéglátás (élelmezés); éttermek [szolgáltatások]; fagylaltozók, fagylaltozói szolgáltatások; kávéházak.

 ( 210 ) M 22 01531

 ( 220 ) 2022.06.10.

 ( 731 )  Égner József, Budapest (HU)

 ( 541 ) GOLDERÁDÓ

 ( 511 )   14    Nemesfémek és ötvözeteik; ékszerek, drágakövek és féldrágakövek; órák és más időmérő eszközök.

  36    Pénzügyi, monetáris és banki szolgáltatások; biztosítási szolgáltatások; ingatlanügyletek.

 ( 210 ) M 22 01532

 ( 220 ) 2022.06.10.

 ( 731 )  CTBAT International Co. Limited, Island Quary Bay East Hong Kong (HK)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  34    Cigaretta; nyers vagy feldolgozott dohány; sodorható dohány; pipadohány; dohánytermékek; dohánypótlók

(nem gyógyászati célokra); szivarok; szivarkák; öngyújtók dohányzóknak; szivargyújtók dohányzóknak; gyufák;

dohányzó cikkek; cigarettapapír; cigarettacsövek; cigarettaszűrők; zsebben hordható berendezések cigaretták

sodrásához; kéziszerszámok dohány papírcsőbe fecskendezéséhez; elektronikus cigaretta; elektronikus

 cigaretta-folyadékok; felfűtendő dohánytermékek.

 ( 210 ) M 22 01533

 ( 220 ) 2022.06.10.

 ( 731 )  CTBAT International Co. Limited, Island Quary Bay East Hong Kong (HK)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  34    Cigaretta; nyers vagy feldolgozott dohány; sodorható dohány; pipadohány; dohánytermékek; dohánypótlók

(nem gyógyászati célokra); szivarok; szivarkák; öngyújtók dohányzóknak; szivargyújtók dohányzóknak; gyufák;

dohányzó cikkek; cigarettapapír; cigarettacsövek; cigarettaszűrők; zsebben hordható berendezések cigaretták

sodrásához; kéziszerszámok dohány papírcsőbe fecskendezéséhez; elektronikus cigaretta; elektronikus

 cigaretta-folyadékok; felfűtendő dohánytermékek.

 ( 210 ) M 22 01558

 ( 220 ) 2022.06.14.

 ( 731 )  PATENT TRIÓ Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kovács L. László, Budapest

 ( 541 ) Tritosec

 ( 511 )  5    Kártékony állatok irtására szolgáló készítmények.

 ( 210 ) M 22 01561
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 ( 220 ) 2022.06.15.

 ( 731 )  Füst Máté, Miskolc (HU)

 ( 541 ) Weldometer

 ( 511 ) 9    Áramérzékelők [elektromos]; dolgok internete [IoT] szenzorok; elektromos érzékelők, szenzorok; érzékelők

üzemirányításhoz; felügyeleti egységek [elektromos]; felügyelő, ellenőrző berendezések, elektromos; adatgyűjtő

 készülékek, eszközök; adatrögzítő berendezések.

  42    Mérőberendezések kölcsönzése; tudományos és technológiai berendezések bérbeadása.

 ( 210 ) M 22 01562

 ( 220 ) 2022.06.15.

 ( 731 )  Nacsa Zsanett Helga, Budapest (HU)

 ( 541 ) XFUZZEE Smart Sport & Fitness Expo

 ( 511 )   41    Sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 22 01564

 ( 220 ) 2022.06.15.

 ( 731 )  Koltai Viktor, Szolnok (HU)

 ( 740 )  Benkőné Csillag Lucia, Budapest

 ( 541 ) Herbapirin Rapid

 ( 511 ) 5    Fájdalomcsillapítók; gyógyszerek és természetes gyógykészítmények; gyógynövényes készítmények

 gyógyászati használatra.

 ( 210 ) M 22 01566

 ( 220 ) 2022.06.16.

 ( 731 )  Illek Andrea, Tápiószecső (HU)

 ( 740 )  dr. Pajuf Tamara, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Elektronikus formátumú magazinok megjelentetése az interneten; elektronikus kiadványok megjelentetése;

csoportos rekreációs, szabadidős tevékenységek szervezése; csoportos szabadidős tevékenységek rendezése;

kirándulások szervezése szórakoztatási célokra; konferenciák, kiállítások és versenyek szervezése; nyári táborok

[szórakoztatás és oktatás]; oktatás és képzés a zene és szórakoztatás terén; összejövetelek szervezése a

szórakoztatás területén; szabadidős, rekreációs tevékenységek szervezése; szabadidős rendezvények szervezése;

szórakoztatási célú rendezvényszervezés; szórakoztatási célú szolgáltatások szervezése; szórakoztatási, oktatási és

képzési szolgáltatások; szórakoztatási szolgáltatások közösségi szórakoztató rendezvények szervezése

formájában; szórakoztató célú rendezvények szervezése; szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása;

elektronikus szövegek megjelentetése; ismertetők kiadása; nem reklámcélú szövegek publikálása; oktatási

szövegek kiadása; oktatási anyagok kiadása; oktatási és képzési útmutatók kiadása; szövegek és képek

megjelentetése, elektronikus formában is, kivéve reklámcélra; életmód tanácsadás (képzés); eszmecserék,

kollokviumok szervezése és lebonyolítása; gyakorlati képzés [szemléltetés]; know-how átadása (képzés);

meditációs gyakorlatok tanítása; oktatótanfolyamok lebonyolítása; önismereti műhelyek és szemináriumok

szervezése és lebonyolítása; önképzési módszereket alkalmazó tanfolyamok szervezése; önismereti tanfolyamok

[oktatás]; online, nem letölthető videók biztosítása; online képzések biztosítása; workshopok és szemináriumok

 rendezése.

 ( 210 ) M 22 01568

 ( 220 ) 2022.06.16.
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 ( 731 )  Oroszlán és Farkas Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Botár Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

 ( 210 ) M 22 01569

 ( 220 ) 2022.06.16.

 ( 731 )  Oroszlán és Farkas Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Botár Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

  36    Pénzügyi, monetáris és banki szolgáltatások; biztosítási szolgáltatások; ingatlanügyletek.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

 ( 210 ) M 22 01570

 ( 220 ) 2022.06.16.

 ( 731 )  Perjés Péter, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás.

 ( 210 ) M 22 01575

 ( 220 ) 2022.06.16.

 ( 731 )  Nagy Iván Tamás, Szeged (HU)

 ( 740 )  Szabó Ügyvédi Iroda, Szeged

 ( 541 ) SUNCITY BBQ

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

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

 olajok és zsírok.

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

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

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

 szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].

 31    Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, akvakultúrás, kertészeti és erdészeti termékek; nyers és
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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.

 ( 210 ) M 22 01576

 ( 220 ) 2022.06.16.

 ( 731 )  Magyar Sommelier Szövetség, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

  43    Sommelier-szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 01579

 ( 220 ) 2022.06.17.

 ( 731 )  NEOPHARMED GENTILI S.p.A., Milano (IT)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) PATIOX

 ( 511 ) 5    Gyógyszerek; gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; higiéniai termékek gyógyászati célokra; diétás

élelmiszerek és gyógyászati vagy állatgyógyászati célra átalakított anyagok; élelmiszerek csecsemőknek;

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

fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek); gyomirtók

 (herbicidek); antibiotikumok; aranyér elleni készítmények.

 ( 210 ) M 22 01582

 ( 220 ) 2021.03.18.

 ( 731 )  Cahs Kereskedelmi és Szolgáltató Bt., Debrecen (HU)

 ( 541 ) Múzsa Könyv

 ( 511 )  16    Papírból, kartonból vagy műanyagból készült tasakok és cikkek árucikkek csomagoláshoz és tároláshoz;

nyomtatott anyagok, papír-írószeráru és tanszerek; könyvek; nyomdaipari termékek; nyomtatott anyagok oktatási

 célokra.

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

 41    Könyvkiadás; könyvek elektronikus megjelentetése, közzététele; könyvtári szolgáltatások; lap- és

könyvszerkesztés; nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; kiadói és híradói, beszámolói szolgáltatások, illetve

 szövegek írása.

 ( 210 ) M 22 01607

 ( 220 ) 2022.06.21.

 ( 731 )  Szász Ildikó Anett, Noszvaj (HU)

 ( 740 )  dr. Ivancsó Attila Viktor, Eger

  

( 546 )

 ( 511 )   37    Ruhatisztítási, mosodai szolgáltatások.
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 ( 210 ) M 22 01609

 ( 220 ) 2022.06.21.

 ( 731 )  Aequivalentia Kft., Érd (HU)

 ( 541 ) Medida Plus

 ( 511 )  35    Üzleti konzultációs szolgáltatások a mezőgazdaság területén; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti

menedzsmenttel kapcsolatos segítségnyújtás, tanácsadási szolgáltatások és konzultáció; üzleti stratégiával

 kapcsolatos konzultációs és tanácsadási szolgáltatások.

 36    Épületek adásvételével kapcsolatos ingatlanügynökségi szolgáltatások; földfelvásárlási szolgáltatások

[mások nevében]; földvásárlási szolgáltatások; ingatlan- és vagyonkezelési szolgáltatások;

ingatlan-vagyonkezelői szolgáltatások; ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlanfelvásárlási szolgáltatások;

 ingatlanközvetítési szolgáltatások; ingatlanokhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 01610

 ( 220 ) 2022.06.21.

 ( 731 )  Agrometry Kft., Szentendre (HU)

 ( 541 ) Tribenex

 ( 511 ) 1    Ásványi trágyázási készítmények; biostimulánsok növényekhez; biotrágyák; csávázószerek [trágyák];

bakteriológiai készítmények kertészeti használatra; bakteriológiai készítmények erdészeti használatra;

bakteriológiai készítmények mezőgazdasági használatra; erdészetben használt vegyszerek; hormonok zöldségek

és gyümölcsök érésének elősegítésére; hozamfokozók [kivéve orvosi vagy állatorvosi használatra];

kártevőirtókban használt vegyszerek; kémiai műtrágyák; kertészeti tápanyagok [műtrágyák]; készítmények

növények kórokozók elleni védelmére; komplex műtrágyák; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti vegyszerek;

mezőgazdasági műtrágyák; mikroorganizmusok növények növekedésének stimulálására; növényi

növekedésszabályozók; talaj trágyázására, műtrágyázására szolgáló szerek; talajjavítók; talajtrágyák, műtrágyák;

tápanyagok növények számára; vegyi készítmények a gabonát megtámadó betegségek megelőzéséhez; vegyi

 termékek gyomok növekedésének megakadályozására; felületaktív vegyi anyagok mezőgazdasági használatra.

5    Atkairtó szerek mezőgazdasági célokra; biológiai rovarirtók mezőgazdasági célokra; biológiai gyomirtó

szerek; biológiai gombaölő szerek; gombaölő szerek mezőgazdasági használatra; gyomirtók; gyomirtószer

mezőgazdasági használatra; rovarirtók mezőgazdasági használatra; rovarirtó szerek, inszekticidek;

 talajfertőtlenítő készítmények; vegyi készítmények növényvédelmi célokra.

 ( 210 ) M 22 01611

 ( 220 ) 2022.06.21.

 ( 731 )  On My Way Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Balatonfüred (HU)

 ( 740 )  Dr. Kopcsányi Gábor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Férfi és női lábbeli; zoknik; kalapáruk; felsőruházat; alsóruházat; sapkák.

 41    Dalok kiadása; elektronikus kiadványok megjelentetése; audio-, film-, video- és televíziós felvétellel

kapcsolatos szolgáltatások; élő szórakoztató műsorok rendezése; filmek és videofilmek gyártása; hang- és/vagy

videofelvételek készítése; hangstúdió szolgáltatások; rádióműsorok készítése és bemutatása; televíziós, rádiós

műsorok és filmek készítése; élő zenés szolgáltatások; előadások rendezése; élőzenés koncertek; koncert

szolgáltatások; lemezlovasok, DJ szolgáltatások partikra és különleges rendezvényekre; színházi előadások

megszervezése, megrendezése és bemutatása; szórakoztató szolgáltatások élő zenei előadások formájában; táncos

előadások bemutatása; zenei koncertek bemutatása; zenei fesztiválokkal kapcsolatos szolgáltatások; zenés

 előadások; zenés koncertek; előadóművészek szolgáltatásai.
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 ( 210 ) M 22 01612

 ( 220 ) 2022.06.21.

 ( 731 )  On My Way Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Balatonfüred (HU)

 ( 740 )  Dr. Kopcsányi Gábor, Budapest

 ( 541 ) Blondie

 ( 511 )   25    Férfi és női lábbeli; zoknik; kalapáruk; felsőruházat; alsóruházat; sapkák.

 41    Dalok kiadása; elektronikus kiadványok multimédiás megjelentetése; audio-, film-, video- és televíziós

felvétellel kapcsolatos szolgáltatások; élő szórakoztató műsorok rendezése; filmek és videofilmek gyártása; hang-

és/vagy videofelvételek készítése; hangstúdió szolgáltatások; rádióműsorok készítése és bemutatása; televíziós,

rádiós műsorok és filmek készítése; élő zenés szolgáltatások; előadások rendezése; élőzenés koncertek; koncert

szolgáltatások; lemezlovasok, DJ szolgáltatások partikra és különleges rendezvényekre; színházi előadások

megszervezése, megrendezése és bemutatása; szórakoztató szolgáltatások élő zenei előadások formájában; táncos

előadások bemutatása; zenei koncertek bemutatása; zenei fesztiválokkal kapcsolatos szolgáltatások; zenés

 előadások; zenés koncertek; előadóművészek szolgáltatásai.

 ( 210 ) M 22 01617

 ( 220 ) 2022.06.21.

 ( 731 )  FÓRUM Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Abonyi Rita Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 22 01621

 ( 220 ) 2022.06.22.

 ( 731 )  Grupa Maspex Sp. z.o.o., Wadowice (PL)

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

 ( 541 ) Apenta+ Elements White Peach Vibe

 ( 511 )  32    Ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök

és más készítmények italokhoz; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes italok; alkoholmentes szénsavas

italok; hozzáadott nyomelemekkel dúsított italok; hozzáadott vitaminokat tartalmazó italok; alacsony

energiatartalmú üdítőitalok; ásványvíz [italok]; izotóniás italok; gyümölcsitalok; sportitalok; energiaitalok;

koffeintartalmú energiaitalok; hozzáadott ásványi anyagokkal gazdagított italok [nemgyógyászati célokra];

smoothie-k [gyümölcs vagy zöldségitalok]; szénsavas gyümölcslevek; gyümölcslevek; zöldséglevek [italok]; friss

gyümölcsből készült szörpök; italokként használt gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; szörpök

 limonádékhoz; szörpök italokhoz.

 ( 210 ) M 22 01622

 ( 220 ) 2022.06.22.

 ( 731 )  Grupa Maspex Sp. z.o.o., Wadowice (PL)

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

 ( 541 ) Apenta+ Elements Pink Grapefruit Boost

 ( 511 )  32    Ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök

és más készítmények italokhoz; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes italok; alkoholmentes szénsavas

italok; hozzáadott nyomelemekkel dúsított italok; hozzáadott vitaminokat tartalmazó italok; alacsony

energiatartalmú üdítőitalok; ásványvíz [italok]; izotóniás italok; gyümölcsitalok; sportitalok; energiaitalok;

koffeintartalmú energiaitalok; hozzáadott ásványi anyagokkal gazdagított italok [nemgyógyászati célokra];
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smoothie-k [gyümölcs vagy zöldségitalok]; szénsavas gyümölcslevek; gyümölcslevek; zöldséglevek [italok]; friss

gyümölcsből készült szörpök; italokként használt gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; szörpök

 limonádékhoz; szörpök italokhoz.

 ( 210 ) M 22 01624

 ( 220 ) 2022.06.22.

 ( 731 )  Grupa Maspex Sp. z.o.o., Wadowice (PL)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök

és más készítmények italokhoz; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes italok; alkoholmentes szénsavas

italok; hozzáadott nyomelemekkel dúsított italok; hozzáadott vitaminokat tartalmazó italok; alacsony

energiatartalmú üdítőitalok; ásványvíz [italok]; izotóniás italok; gyümölcsitalok; sportitalok; energiaitalok;

koffeintartalmú energiaitalok; hozzáadott ásványi anyagokkal gazdagított italok [nemgyógyászati célokra];

smoothie-k [gyümölcs vagy zöldségitalok]; szénsavas gyümölcslevek; gyümölcslevek; zöldséglevek [italok]; friss

gyümölcsből készült szörpök; italokként használt gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; szörpök

 limonádékhoz; szörpök italokhoz.

 ( 210 ) M 22 01625

 ( 220 ) 2022.06.22.

 ( 731 )  Grupa Maspex Sp. z.o.o., Wadowice (PL)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök

és más készítmények italokhoz; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes italok; alkoholmentes szénsavas

italok; hozzáadott nyomelemekkel dúsított italok; hozzáadott vitaminokat tartalmazó italok; alacsony

energiatartalmú üdítőitalok; ásványvíz [italok]; izotóniás italok; gyümölcsitalok; sportitalok; energiaitalok;

koffeintartalmú energiaitalok; hozzáadott ásványi anyagokkal gazdagított italok [nemgyógyászati célokra];

smoothie-k [gyümölcs vagy zöldségitalok]; szénsavas gyümölcslevek; gyümölcslevek; zöldséglevek [italok]; friss

gyümölcsből készült szörpök; italokként használt gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; szörpök

 limonádékhoz; szörpök italokhoz.

 ( 210 ) M 22 01626

 ( 220 ) 2022.06.22.

 ( 731 )  Grupa Maspex Sp. z.o.o., Wadowice (PL)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök

és más készítmények italokhoz; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes italok; alkoholmentes szénsavas

italok; hozzáadott nyomelemekkel dúsított italok; hozzáadott vitaminokat tartalmazó italok; alacsony
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energiatartalmú üdítőitalok; ásványvíz [italok]; izotóniás italok; gyümölcsitalok; sportitalok; energiaitalok;

koffeintartalmú energiaitalok; hozzáadott ásványi anyagokkal gazdagított italok [nemgyógyászati célokra];

smoothie-k [gyümölcs vagy zöldségitalok]; szénsavas gyümölcslevek; gyümölcslevek; zöldséglevek [italok]; friss

gyümölcsből készült szörpök; italokként használt gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; szörpök

 limonádékhoz; szörpök italokhoz.

 ( 210 ) M 22 01627

 ( 220 ) 2022.06.22.

 ( 731 )  Viatris Limited, Dublin (IE)

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

 ( 541 ) GLEROVA

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti készítmények; gyógyszerészeti készítmények diabéteszes rendellenességek kezelésére;

 antihyperglikaemiás gyógyászati termékek.

 ( 210 ) M 22 01628

 ( 220 ) 2022.06.22.

 ( 731 )  Grupa Maspex Sp. z.o.o., Wadowice (PL)

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

 ( 541 ) ELEMENTS

 ( 511 )  32    Ásványvizek és szénsavas vizek és egyéb alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök

és más készítmények italokhoz; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes italok; alkoholmentes szénsavas

italok; hozzáadott nyomelemekkel dúsított italok; hozzáadott vitaminokat tartalmazó italok; alacsony

energiatartalmú üdítőitalok; ásványvíz [italok]; izotóniás italok; gyümölcsitalok; sportitalok; energiaitalok;

koffeintartalmú energiaitalok; hozzáadott ásványi anyagokkal gazdagított italok [nemgyógyászati célokra];

smoothie-k [gyümölcs vagy zöldségitalok]; szénsavas gyümölcslevek; gyümölcslevek; zöldséglevek [italok]; friss

gyümölcsből készült szörpök; italokként használt gyümölcslevek; gyümölcsnektárok, alkoholmentes; szörpök

 limonádékhoz; szörpök italokhoz.

 ( 210 ) M 22 01631

 ( 220 ) 2022.06.22.

 ( 731 )  Better Habit Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Tolna (HU)

 ( 740 )  Dr. Galiger Lajos, Szekszárd

  

( 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.

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

 más készítmények alkoholmentes italok készítéséhez.

 ( 210 ) M 22 01662

 ( 220 ) 2022.06.25.

 ( 731 )  BudafreshHungary Kft., Herend (HU)

  

( 546 )

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

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

 ( 210 ) M 22 01664

 ( 220 ) 2022.06.27.

 ( 731 )  "Gondolj másokra!" Egyesület, Budapest (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Jótékonysági célú gyűjtésekkel kapcsolatos tájékoztatás; jótékonysági célú gyűjtések szervezése hátrányos

helyzetű gyermekek számára; jótékonysági célú gyűjtések; jótékonysági gyűjtések szervezése; jótékonysági célú

gyűjtések szervezése; jótékonysági adománygyűjtő rendezvények szervezése; jótékonysági adománygyűjtési

 tevékenységek szervezése; adománygyűjtés; adománygyűjtés szervezése.

 ( 210 ) M 22 01665

 ( 220 ) 2022.06.27.

 ( 731 )  Karsai János, Budapest (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Kozmetikumok szemöldökhöz; szemöldökfestékek; szemöldökspirál; kozmetikumok; kozmetikai szerek

szempillákhoz; kozmetikai készletek; festékek szemöldökhöz és szempillához; kozmetikai célú folyadékok,

 oldatok; kozmetikai krémek.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: kozmetikumok szemöldökhöz, szemöldökfestékek, szemöldökspirál, kozmetikumok, kozmetikai

szerek szempillákhoz, kozmetikai készletek, festékek szemöldökhöz és szempillához, kozmetikai célú

 folyadékok, oldatok, kozmetikai krémek.

 ( 210 ) M 22 01668

 ( 220 ) 2022.06.27.

 ( 731 )  Halász Viktória, Perőcsény (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Kozmetikai szerek szempillákhoz; kozmetikumok szempillához; szempillafestékek; szempillahosszabbító

 szempillafestékek; szempillák; szempillaspirál; műszempillák; ragasztószerek műszempillákhoz.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: kozmetikai szerek szempillákhoz, kozmetikumok szempillához, szempillafestékek,

szempillahosszabbító szempillafestékek, szempillák, szempillaspirál, műszempillák, ragasztószerek

műszempillákhoz, szempillaelválasztók, szempillagöndörítők, műszempillacsipeszek, szempilla kefék,

 szempillafésűk, szempillakefék, szempillaspirálok.
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 ( 210 ) M 22 01669

 ( 220 ) 2022.06.27.

 ( 731 )  Főtaxi Autóközlekedési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  HONTVÁRI ÉS TÁRSA Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 22 01670

 ( 220 ) 2022.06.28.

 ( 731 )  Főtaxi Autóközlekedési és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  HONTVÁRI ÉS TÁRSA Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

  37    Járművek karbantartása.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; taxi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 01676

 ( 220 ) 2022.06.28.

 ( 731 )  STÍLUSOS VIDÉKI SZÁLLODÁKÉRT Turisztikai Egyesület, Magyarszombatfa (HU)

 ( 740 )  Dr. Török Zoltán György Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 22 01684

 ( 220 ) 2022.06.29.

 ( 731 )  Ördög Orsolya Franciska, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Vitéz Bátor Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 vagy állatok részére; mezőgazdasági, vízgazdálkodási, kertészeti és erdőgazdasági szolgáltatások.
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 ( 210 ) M 22 01685

 ( 220 ) 2022.06.29.

 ( 731 )  A.R.M. Alba Regia Mercator Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kiss János József, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Gabonakészítmények; gabonaszeletek; magas protein tartalmú gabonaszeletek; müzli; snack ételek [gabona

 alapú]; zab alapú ételek.

 ( 210 ) M 22 01723

 ( 220 ) 2022.06.30.

 ( 731 )  LVC Diamond Játékkaszinó Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kovács Loránd Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Las Vegas Casino Events

 ( 511 )   28    Játékgépek; zsetonok szerencsejátékokhoz.

 41    Szerencsejátékok; számítógépes hálózatról online biztosított játékszolgáltatások; játékkaszinók

 [szerencsejátékok].

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 22 01724

 ( 220 ) 2022.06.30.

 ( 731 )  LVC Diamond Játékkaszinó Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kovács Loránd Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   28    Játékgépek; zsetonok szerencsejátékokhoz.

 41    Szerencsejátékok; számítógépes hálózatról online biztosított játékszolgáltatások; játékkaszinók

 [szerencsejátékok].

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 22 01767

 ( 220 ) 2022.07.05.

 ( 731 )  Concierge Programszervező Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre

  

( 546 )

 ( 511 )  39    Kirándulások szervezése; utazásszervezés, kirándulásszervezés; túraszervezés és kivitelezés; búvárkodással

 kapcsolatos utazásszervezés, kirándulásszervezés.

 41    Búvárjátékok szervezése és lebonyolítása; búvárkodási lehetőségek biztosítása; búvároktatás; túrák
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szervezése képzési célokból; túrák szervezése búvároktatási célokból; sporttevékenységek oktatása; oktatás,

szórakozás és sport; sporttal kapcsolatos oktatási és képzési szolgáltatások; búvárkodással kapcsolatos oktatási és

 képzési szolgáltatások; vízi szabadidős szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 01768

 ( 220 ) 2022.07.05.

 ( 731 )  Magyar Diáksport Szövetség, Budapest (HU)

  
( 546 )

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

 ( 210 ) M 22 01778

 ( 220 ) 2022.07.06.

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

 ( 740 )  Dr. Csere Sylvia Szonja, Budapest

 ( 541 ) Régiók Kincsei

 ( 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; földimogyoró tej alapú italok; kefir; kókuszdió tej alapú italok; kókusztej;

kókuszvaj; magas fehérjetartalmú 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; vaj; vajkrém; zabtej; étkezési olajok és zsírok.

 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 és egyéb fűszerek; jég (fagyott víz).

 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.

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

 más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

  33    Alkoholtartahnú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

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

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

 ( 210 ) M 22 01781

 ( 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; on-line hirdetői

tevékenység számítógépes hálózaton; rádiós reklámozás; reklámanyagok [röplapok, prospektusok,
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nyomtatványok, áruminták] terjesztése; televíziós reklámozás; vállalati kommunikációs szolgáltatások;

 szponzorok felkutatása; piaci tanulmányok; piackutatás.

 41    Élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; hangversenyek,

koncertek szervezése és lebonyolítása; idegenvezetős túrák levezetése; játékfelszerelések kölcsönzése;

konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális

vagy oktatási célú kiállítások szervezése; művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató

szolgáltatások; nem reklámcélú szövegek publikálása; oktatás biztosítása; online elektronikus kiadványok

biztosítása, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; sportversenyek rendezése; szabadidős

létesítmények üzemeltetése; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és

lebonyolítása; szórakoztatási célú rendezvényszervezés; szórakoztató rendezvények lebonyolítása; akadémiák

[oktatás]; bálok szervezése; múzeumi kiállítások bemutatása; múzeumi létesítmények üzemeltetése; nem

letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; szabadulószoba [szórakoztatás]; színházi

 produkciók.

  44    Kertészeti szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 01782

 ( 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;

reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; televíziós reklámozás; vállalati

 kommunikációs szolgáltatások; szponzorok felkutatása.

 41    Idegenvezetős túrák levezetése; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; művészeti

galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások; szemináriumok szervezése és

lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szórakoztatási célú rendezvényszervezés; szórakoztató

 rendezvények lebonyolítása; múzeumi kiállítások bemutatása; múzeumi létesítmények üzemeltetése.

 44    Egészségfürdő szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; egészségvizsgálati

 szolgáltatások; regeneráló orvosi szolgáltatások; terápiás szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 01783

 ( 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; on-line hirdetői

tevékenység számítógépes hálózaton; rádiós reklámozás; reklámanyagok [röplapok, prospektusok,
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nyomtatványok, áruminták] terjesztése; televíziós reklámozás; vállalati kommunikációs szolgáltatások;

 szponzorok felkutatása; piaci tanulmányok; piackutatás.

 41    Élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; hangversenyek,

koncertek szervezése és lebonyolítása; idegenvezetős túrák levezetése; játékfelszerelések kölcsönzése;

konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális

vagy oktatási célú kiállítások szervezése; művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató

szolgáltatások; nem reklámcélú szövegek publikálása; oktatás biztosítása; online elektronikus kiadványok

biztosítása, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; szemináriumok szervezése és

lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szórakoztatási célú rendezvényszervezés; szórakoztató

rendezvények lebonyolítása; akadémiák [oktatás]; bálok szervezése; múzeumi kiállítások bemutatása; múzeumi

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

 szabadulószoba [szórakoztatás].

 ( 210 ) M 22 01784

 ( 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; on-line hirdetői

tevékenység számítógépes hálózaton; rádiós reklámozás; televíziós reklámozás; vállalati kommunikációs

 szolgáltatások; szponzorok felkutatása.

  39    Utaskísérés.

 41    Idegenvezetős túrák levezetése; nem reklámcélú szövegek publikálása; szórakoztatási célú

 rendezvényszervezés; szórakoztató rendezvények lebonyolítása.

 ( 210 ) M 22 01785

 ( 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; on-line hirdetői

tevékenység számítógépes hálózaton; rádiós reklámozás; televíziós reklámozás; vállalati kommunikációs

 szolgáltatások; szponzorok felkutatása.

 41    Élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; hangversenyek,

koncertek szervezése és lebonyolítása; idegenvezetős túrák levezetése; játékfelszerelések kölcsönzése;

konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális

vagy oktatási célú kiállítások szervezése; művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató
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szolgáltatások; nem reklámcélú szövegek publikálása; oktatás biztosítása; online elektronikus kiadványok

biztosítása, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; sportversenyek rendezése; szabadidős

létesítmények üzemeltetése; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és

lebonyolítása; szórakoztatási célú rendezvényszervezés; szórakoztató rendezvények lebonyolítása; akadémiák

[oktatás]; bálok szervezése; múzeumi kiállítások bemutatása; múzeumi létesítmények üzemeltetése; nem

letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; szabadulószoba [szórakoztatás]; színházi

 produkciók.

 44    Akupunktúrás szolgáltatások; alternatív gyógyászati szolgáltatások; aromaterápiás szolgáltatások;

betegápolási szolgáltatások; egészségfürdő szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások;

egészségvizsgálati szolgáltatások; fizioterápia, fizikoterápia; hidrogénes víz generátorok kölcsönzése fürdési

célokra; közfürdők higiéniai célokra; masszázs; regeneráló orvosi szolgáltatások; szauna szolgáltatások; terápiás

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 01786

 ( 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; on-line hirdetői

tevékenység számítógépes hálózaton; rádiós reklámozás; reklámanyagok [röplapok, prospektusok,

nyomtatványok, áruminták] terjesztése; televíziós reklámozás; vállalati kommunikációs szolgáltatások;

 szponzorok felkutatása; piaci tanulmányok; piackutatás.

 41    Élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; hangversenyek,

koncertek szervezése és lebonyolítása; idegenvezetős túrák levezetése; játékfelszerelések kölcsönzése;

konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális

vagy oktatási célú kiállítások szervezése; művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató

szolgáltatások; nem reklámcélú szövegek publikálása; oktatás biztosítása; online elektronikus kiadványok

biztosítása, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; sportversenyek rendezése; szabadidős

létesítmények üzemeltetése; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és

lebonyolítása; szórakoztatási célú rendezvényszervezés; szórakoztató rendezvények lebonyolítása; akadémiák

[oktatás]; bálok szervezése; múzeumi kiállítások bemutatása; múzeumi létesítmények üzemeltetése; nem

letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; szabadulószoba [szórakoztatás]; színházi

 produkciók.

 ( 210 ) M 22 01787

 ( 220 ) 2022.07.06.

 ( 731 )  Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  35    Befolyásoló marketing; célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; hirdetési- és

reklámszolgáltatások; kereskedelmi rendezvények lebonyolítása; marketing szolgáltatások; rádiós reklámozás;

 televíziós reklámozás; szponzorok felkutatása.

  39    Hajók, csónakok kölcsönzése; vízi járművek tárolása.

 41    Játékfelszerelések kölcsönzése; szabadidős létesítmények üzemeltetése; szórakoztatási célú

rendezvényszervezés; szórakoztató rendezvények lebonyolítása; sportlétesítmények üzemeltetése;

 sportrendezvények szervezése és lebonyolítása; sportversenyek rendezése.

 ( 210 ) M 22 01788

 ( 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; on-line hirdetői

 tevékenység számítógépes hálózaton; rádiós reklámozás; televíziós reklámozás.

  39    Hajók, csónakok kölcsönzése; vízi járművek tárolása.

 41    Hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; nem reklámcélú szövegek publikálása; oktatás

biztosítása; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása;

sportversenyek rendezése; szabadidős létesítmények üzemeltetése; szórakoztatási célú rendezvényszervezés;

szórakoztató rendezvények lebonyolítása; játékfelszerelések kölcsönzése; nem letölthető filmek biztosítása

digitális videotár szolgáltatások útján; sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével; sportlétesítmények

üzemeltetése; sportrendezvények szervezése és lebonyolítása; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos

 tájékoztatás.

 ( 210 ) M 22 01789

 ( 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; on-line hirdetői

tevékenység számítógépes hálózaton; rádiós reklámozás; televíziós reklámozás; vállalati kommunikációs
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 szolgáltatások; szponzorok felkutatása.

 41    Nem reklámcélú szövegek publikálása; sportversenyek rendezése; szabadidős létesítmények üzemeltetése;

szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szórakoztatási célú

rendezvényszervezés; szórakoztató rendezvények lebonyolítása; egészségklub szolgáltatások [egészség és

 fitnesz]; fitnesz órák vezetése; sportlétesítmények üzemeltetése; személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés].

 44    Egészségfürdő szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; közfürdők higiéniai

 célokra; masszázs; szauna szolgáltatások; terápiás szolgáltatások; törökfürdők.

 ( 210 ) M 22 01790

 ( 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; on-line hirdetői

tevékenység számítógépes hálózaton; rádiós reklámozás; reklámanyagok [röplapok, prospektusok,

nyomtatványok, áruminták] terjesztése; televíziós reklámozás; vállalati kommunikációs szolgáltatások;

 szponzorok felkutatása.

 41    Élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; hangversenyek,

koncertek szervezése és lebonyolítása; idegenvezetős túrák levezetése; játékfelszerelések kölcsönzése;

konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális

vagy oktatási célú kiállítások szervezése; művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató

szolgáltatások; nem reklámcélú szövegek publikálása; oktatás biztosítása; online elektronikus kiadványok

biztosítása, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; sportversenyek rendezése; szabadidős

létesítmények üzemeltetése; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és

 lebonyolítása; szórakoztatási célú rendezvényszervezés; szórakoztató rendezvények lebonyolítása.

  44    Faiskolák, csemetekertek; kertészeti szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 01791

 ( 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; adminisztrációs

 szolgáltatások gyógyászati beutalókkal kapcsolatban.

 41    Nem reklámcélú szövegek publikálása; sportversenyek rendezése; szabadidős létesítmények üzemeltetése;

szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szórakoztatási célú rendezvényszervezés; szórakoztató rendezvények
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lebonyolítása; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; fitnesz órák vezetése; sportlétesítmények

 üzemeltetése; személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés].

 44    Akupunktúrás szolgáltatások; alternatív gyógyászati szolgáltatások; aromaterápiás szolgáltatások;

betegápolási szolgáltatások; egészségfürdő szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások;

egészségvizsgálati szolgáltatások; fizioterápia, fizikoterápia; hidrogénes víz generátorok kölcsönzése fürdési

célokra; közfürdők higiéniai célokra; masszázs; regeneráló orvosi szolgáltatások; szauna szolgáltatások; terápiás

 szolgáltatások; törökfürdők.

 ( 210 ) M 22 01825

 ( 220 ) 2022.07.08.

 ( 731 )  Székely Krisztina, Debrecen (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Oktatási és képzési anyagok.

 41    Képzés és oktatás; képzés, tanítás és oktatás biztosítása; workshopok és szemináriumok rendezése;

 workshopok [képzés] szervezése, lebonyolítása és rendezése.

 42    Lakberendezési tanácsadás; lakberendezési szolgáltatások [épületbelsők]; tervezési szolgáltatások

lakberendezéssel kapcsolatban; bútortervezés; bútortervezési szolgáltatások; tervezetek/tervek kidolgozása;

 tervezési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 01829

 ( 220 ) 2022.07.08.

 ( 731 )  Sipos Balázs, Keszthely (HU)

 ( 541 ) Wingless Style

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 210 ) M 22 01920

 ( 220 ) 2022.06.29.

 ( 731 )  Aspiag Management AG, Widnau (CH)

 ( 740 )  Dr. Csere Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

  40    Nyomtatási, nyomdai szolgáltatások.

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

 ( 210 ) M 22 02048

 ( 220 ) 2022.08.09.

 ( 731 )  Kovács Vilmos, Pilisvörösvár (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Kovi Térkő

 ( 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;
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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.

 ( 210 ) M 22 02049

 ( 220 ) 2022.08.09.

 ( 731 )  Kovács Vilmos, Pilisvörösvár (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Kovi 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.

A rovat 136 darab közlést tartalmaz.
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