
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  238.316

 ( 151 )  2022.08.17.

 ( 210 )  M 22 00236

 ( 220 )  2022.01.26.

 ( 732 )  Global Illumination Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Schiffer és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Előadások rendezése; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; színdarabok rendezése;

színdarabok színpadra állítása; szórakoztató show-k készítése énekesek közreműködésével; szórakoztató show-k

készítése zenészek közreműködésével; szórakoztató szolgáltatások zenekari előadások formájában; zenés

szórakoztatás zenekarok által; zenés show-k rendezése; zenés koncertek; zenés előadások bemutatása; zenés

előadások; zenekar által élőben előadott műsorok bemutatása; zenei szórakoztatás szervezése; zenekarok

szolgáltatásai; zenei koncertek bemutatása; zenei együttesek élő fellépései, előadásai; szórakoztatás; sport- és

 kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  238.317

 ( 151 )  2022.07.29.

 ( 210 )  M 21 04144

 ( 220 )  2021.12.07.

 ( 732 )  United States Polo Association, West Palm Beach, FL (US)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  18    Kis táskák; kézitáskák; válltáskák, tarisznyák; alkalmi táskák; kartáskák; aprópénz-tartók; tárcák;

hitelkártyatartók; névjegykártyatartók; nagy alakú kézitáskák; hátizsákok, hátitáskák; sporttáskák, tornazsákok;

táskák könyveknek; strandtáskák; pelenkázótáskák; üresen értékesített kozmetikai táskák; kofferek [kis

 utazóládák]; poggyász; ernyők, esernyők.

 25    Ruházati cikkek; csecsemőruházat; bandana kendők; fürdőköpenyek, fürdőköntösök; fürdőnadrágok,

úszónadrágok; fürdőruhák, úszódresszek; strandruházat; övek; partedlik, előkék; melltartók; trikók [alsónemű],

kombinék; műbőr ruházat; bőrruházat; kabátok; nagykendők; ruhák; hálóköntösök, pongyolák; fülvédők; stólák;

kesztyűk; fejpántok; harisnyaáruk, kötöttáruk; dzsekik; farmernadrágok; jersey pulóverek; kötöttáruk [ruházat];

jelmezek, kosztümök; egyujjas kesztyűk; nyakkendők; felsőruházat; szövetkabátok, felöltők; felsőkabátok,

nagykabátok; pantallók; parkák; poncsók; pulóverek; kötött pulóverek; pizsamák; szarongok; selyemövek,
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vállszalagok; sálak; vállkendők; ingek; rövid ujjú ingek; trikók; pólóingek; rögbi ingek; szoknyák; skortok

[sportszoknyák]; rövidnadrágok, shortok; alvómaszkok; kombinék; zoknik; öltönyök; harisnyatartók,

harisnyakötők, zoknitartók; alsóruházat, fehérneműk; szvetterek; teddyk [alsónemű]; pólók; harisnyanadrágok;

hosszúnadrágok; egyenruhák; fátylak; mellények; vízálló ruházat; kalapáruk; kötött sapkák; ball sapkák, baseball

sapkák; kalapok; sapkák; cilinderek, kürtőkalapok; sildek, napellenzők; svájcisapkák, barettek; lábbelik;

szandálok; papucsok; magas szárú lábbelik; sportcipők; alkalmi cipők; cipősarkak; talpak lábbelikhez; fém

 cipőkellékek.

 ( 111 )  238.318

 ( 151 )  2022.08.17.

 ( 210 )  M 22 00325

 ( 220 )  2022.02.03.

 ( 732 )  B2i Healthcare Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Snowray

 ( 511 )   42    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  238.319

 ( 151 )  2022.07.29.

 ( 210 )  M 22 00237

 ( 220 )  2022.01.26.

 ( 732 )  Szántó Szilárd, Diósd (HU)

 ( 740 )  Várossy Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

 ( 111 )  238.320

 ( 151 )  2022.08.17.

 ( 210 )  M 22 00324

 ( 220 )  2022.02.02.

 ( 732 )  Game-Ever Szolgáltató és Kereskedelmi Betéti Társaság, Tahitótfalu (HU)

 ( 740 )  Dr. Keserű Barna Arnold, Győr

  ( 546 )

 ( 511 ) 9    Szoftverek; szoftverek és szoftverkönyvtárak más szoftverek fejlesztéséhez és futtatásához mobil

eszközökön, számítógépeken, számítógépes hálózatokon és globális kommunikációs hálózatokon történő

felhasználásra; számítógépes szoftverfejlesztési eszközök; szoftverek a felhőalapú számítástechnikai

hálózatokhoz való hozzáféréshez és azok használatához; hálózati operációs szoftver; webhely fejlesztő szoftver;

számítógépes szoftverek, amelyek webalapú hozzáférést biztosítanak alkalmazásokhoz és szolgáltatásokhoz

webes operációs rendszeren vagy portálfelületen keresztül; számítógépes szoftverek felhőalapú számítógépes

hálózatok és alkalmazások fejlesztésére és üzemeltetésére; adatbázis-kezelő szoftver; számítógépes

szoftverplatformok felhőalapú számítástechnikai hálózatokhoz és alkalmazásokhoz; letölthető szoftverek szoftver

tervezéshez; letölthető tervező- és fejlesztési eszközök szoftverekhez; letölthető szoftverek felhasználói interfész,

 grafikus felhasználói interfész és hardverekbe ágyazott grafikus felhasználói interfész tervezéséhez.

 41    Oktatási és képzési szolgáltatások; szoftverekkel, szoftverkönyvtárakkal és szoftverfejlesztő eszközökkel

kapcsolatos oktatási célú konferenciák, műhelyek, szemináriumok és tanfolyamok formájában nyújtott képzési és

 oktatási szolgáltatások.

 42    Szoftverszolgáltatásokkal (SAAS) kapcsolatos konzultáció; szoftver mint szolgáltatás [SAAS]; szoftver

mint szolgáltatásként [SAAS] biztosított grafikai tervezőplatformok; szoftverprogramozással kapcsolatos

tanácsadási, tervezési és fejlesztési szolgáltatások; tanácsadási, tervezési és fejlesztési szolgáltatások szoftverek
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mobil eszközökön, számítógépeken, számítógépes hálózatokon és globális kommunikációs hálózatokon történő

fejlesztésével, futtatásával kapcsolatban.; szoftverrel kapcsolatos tervezési és fejlesztési szolgáltatások;

tanácsadás a felhő alapú számítástechnikai hálózatok és alkalmazások területén; elektronikus adattárolási

szolgáltatások; műszaki információk nyújtása számítógépek, számítógépes szoftverek és számítógépes hálózatok

tervezéséhez, fejlesztéséhez, programozásához, kiválasztásához és megvalósításához; on-line, nem letölthető

operációs szoftver biztosítása egy felhőalapú számítástechnikai hálózat eléréséhez és használatához; on-line nem

letölthető szoftverek biztosítása szoftverfejlesztéshez és weboldalfejlesztéshez; on-line, nem letölthető szoftverek

biztosítása számítógépes hálózatok és szerverek működtetéséhez és karbantartásához; nem letölthető szoftverek

ideiglenes használatának biztosítása; alkalmazás-szolgáltatás; szoftver mint szolgáltatás (SAAS) szoftverek,

felhasználói interfészek, grafikus felhasználói interfészek és beágyazott grafikus interfészek tervezéséhez és

fejlesztéséhez; számítógépes szoftverek tervezése és frissítése, különösen tervező és fejlesztő célú szoftverek

frissítése; tervezési szolgáltatások szoftverek, felhasználói interfészek, grafikus felhasználói interfészek és

 beágyazott grafikus interfészek tervezéséhez és fejlesztéséhez.

 ( 111 )  238.321

 ( 151 )  2022.07.29.

 ( 210 )  M 22 00244

 ( 220 )  2022.01.26.

 ( 732 )  GINO SPA KFT., Hajdúböszörmény (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre

  
( 546 )

 ( 511 )  11    Pezsgőfürdők; pezsgőfürdős kádak; melegítő berendezések pezsgőfürdőkhöz; hidromasszázs, pezsgőfürdő

berendezések; masszázskád berendezések; elektromos kandallók; spa medencék; spa-k [fűtött medencék];

tűzhelyek; kandallók; kandallóval egybeépített spa medencék; kandallóval egybeépített pezsgőfürdős kádak;

 tűzhellyel egybeépített spa medencék; tűzhellyel egybeépített pezsgőfürdős kádak.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: pezsgőfürdők, pezsgőfürdős kádak, melegítő berendezések pezsgőfürdőkhöz, hidromasszázs,

pezsgőfürdő berendezések, masszázskád berendezések, elektromos kandallók, spa medencék, spa-k [fűtött

medencék], tűzhelyek, kandallók, kandallóval egybeépített spa medencék, kandallóval egybeépített pezsgőfürdős

 kádak, tűzhellyel egybeépített spa medencék, tűzhellyel egybeépített pezsgőfürdős kádak.

 ( 111 )  238.322

 ( 151 )  2022.07.29.

 ( 210 )  M 22 00218

 ( 220 )  2022.01.24.

 ( 732 )  Gyöngyös Városi Önkormányzat, GYÖNGYÖS (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Rendezvények, kiállítások, vásárok és bemutatók szervezése kereskedelmi, promóciós és reklámozási

célokra; üzleti bemutatók, rendezvények lebonyolítása; hirdetés és reklámozás; árusító standok bérbeadása;

kereskedelmi vásárok és kiállítások szervezése; kereskedelmi vásárok rendezése és lebonyolítása; vásárok és

kiállítások szervezése kereskedelmi- és reklámcélokra; vásárok szervezése és lebonyolítása kereskedelmi vagy

 reklámcélokra; szakmai bemutatók rendezése; borászattal kapcsolatos szakmai bemutatók rendezése.

 41    Élő szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása; közösségi kulturális rendezvények szervezése;

kulturális célú rendezvények szervezése; kulturális és művészeti rendezvények szervezése; kulturális
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rendezvények szervezése és lebonyolítása; szabadidős rendezvények szervezése; szórakoztatási célú

rendezvényszervezés; szórakoztató és kulturális rendezvények szervezése; szórakoztató rendezvények

lebonyolítása; zenés szórakoztató rendezvények szervezése; szórakoztatási, sport és kulturális tevékenységek;

szórakoztatás; rekreációs, szabadidős fesztiválok szervezése; fesztiválok szervezése; konferenciák, kiállítások és

versenyek szervezése; játékok, vetélkedők és versenyek rendezése; szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztató

tevékenységek lebonyolítása; szórakoztató bemutatók szervezése; vetélkedők rendezése (szórakoztatás);

kulturális tevékenységek; kulturális események lebonyolítása; kulturális célú bemutatók rendezése; szórakoztató

parkok és vidámparkok; vidámparki szolgáltatások; vidámparki és tematikus parki szolgáltatások; főzőversenyek

 rendezése; hagyományőrző programok rendezése.

  43    Létesítmények biztosítása vásárokhoz és kiállításokhoz.

 ( 111 )  238.323

 ( 151 )  2022.07.29.

 ( 210 )  M 22 00465

 ( 220 )  2022.02.16.

 ( 732 )  Városi Séta Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  hosszúlépés.járunk?

 ( 511 )  41    Beszédírás, nem reklámcélra; blogírási szolgáltatások; dokumentumok kiadása; elektronikus

kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; elektronikus könyvek és

folyóiratok internetes publikációja; fényképek közzététele; fogyasztói magazinok kiadása; könyvkiadás;

idegenvezetős túrák lebonyolítása kulturális helyszíneken oktatási célokból; idegenvezetős túrák levezetése;

 információnyújtás kulturális tevékenységekhez; interaktív szórakoztatás; könnyed szórakoztató szolgáltatások.

 ( 111 )  238.324

 ( 151 )  2022.07.29.

 ( 210 )  M 22 00482

 ( 220 )  2022.02.17.

 ( 732 )  Kis Domonkos Márk, Dunakeszi (HU)

  

( 546 )

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

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  238.326

 ( 151 )  2022.07.29.

 ( 210 )  M 22 00322

 ( 220 )  2022.02.02.

 ( 732 )  Pecznyik Viktor, Kiskőrös (HU)

 ( 541 )  CHOOSE LIFE

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

 ( 111 )  238.327

 ( 151 )  2022.07.29.

 ( 210 )  M 22 00245

 ( 220 )  2022.01.27.

 ( 732 )  Phytotec Hungária Bt., Budapest (HU)
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 ( 541 )  gyógycast

 ( 511 )  9    Rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres digitális vagy analóg rögzítő és tároló média.

 ( 111 )  238.329

 ( 151 )  2022.08.17.

 ( 210 )  M 22 00472

 ( 220 )  2022.02.17.

 ( 732 )  SZOLÁRIUM SZERVIZ Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Szeged (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; illatszerek, eszenciaolajok.

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

 berendezések.

  44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek vagy állatok részére.

 ( 111 )  238.330

 ( 151 )  2022.07.29.

 ( 210 )  M 22 00488

 ( 220 )  2022.02.17.

 ( 732 )  eHealth Software Solutions Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Czeglédi Ádám Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  FÓKUSZ PROGRAM

 ( 511 ) 9    Egészségügyi vizsgálatok, kezelések digitális menedzsmentjére szolgáló szoftverek és mobil applikációk;

egészségügyi állapot megfigyelésére, nyomonkövetésére szolgáló szoftverek és mobil applikációk; egészségügyi

 ellátásokkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos szoftverek és mobil applikációk.

 35    Magánszemélyek egészségügyi ellátásával, kezelésével kapcsolatos adatok digitális kezelése és

 feldolgozása.

 42    Egészségügyi vizsgálatok, kezelések digitális menedzsmentjére, egészségügyi állapot megfigyelésére,

nyomonkövetésére szolgáló szoftverek és mobil applikációk tervezése, fejlesztése, telepítése, üzemeltetése és

karbantartása; egészségügyi ellátásokkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos szoftverek és mobil applikációk

tervezése, fejlesztése, telepítése, üzemeltetése és karbantartása; egészségügyi vizsgálatok, kezelések digitális

menedzsmentjére, egészségügyi állapot megfigyelésére, nyomonkövetésére szolgáló szoftverek szolgáltatásként

történő biztosítása (SaaS); egészségügyi ellátásokkal, kezelésekkel kapcsolatos információkat és digitális

szolgáltatásokat nyújtó honlap tervezése, üzemeltetése és karbantartása; egészségügyi szolgáltatásokkal

kapcsolatos informatikai rendszerek tervezése, üzembe helyezése, üzemeltetése és karbantartása; egészségügyi

felhasználási célú szoftverek tervezésével, fejlesztésével, telepítésével, üzemeltetésével és karbantartásával

 kapcsolatos tanácsadási és konzultációs szolgáltatások.

 ( 111 )  238.331

 ( 151 )  2022.07.29.

 ( 210 )  M 21 04141

 ( 220 )  2021.12.07.

 ( 732 )  Kuube Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

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

 ( 541 )  kuube
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 ( 511 ) 9    Akkumulátor- és elemtöltők; elektromos csatlakozók, konnektor dugók; elektromos kollektorok; napelemek

 villamosenergia-termeléshez; napelemek, szolár akkumulátorok.

  20    Kültéri bútorok; szabadtéri bútorok; padok [bútorok]; asztal padokkal egybeépítve; bútorok.

 ( 111 )  238.332

 ( 151 )  2022.08.17.

 ( 210 )  M 22 00630

 ( 220 )  2022.03.03.

 ( 732 )  OTOMO Network Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Nagy Gábor Gergely, Budapest

 ( 541 )  Dopamin

 ( 511 )  41    Adatbázisokból vagy az internetről elérhető anyagok kiadása; beszédírás, nem reklámcélra; blogírási

szolgáltatások; böngészhető kiadványok megjelentetése az interneten vagy globális számítógépes hálózaton;

brosúrák kiadása; dalok kiadása; dalszövegek kiadása könyv formájában; dalszövegek kiadása lapok formájában;

digitális videó, audió és multimédia kiadási szolgáltatások; dokumentumok kiadása; elbeszélések kiadása;

elektronikus formátumú magazinok megjelentetése az interneten; elektronikus kiadványok megjelentetése;

elektronikus kiadványok multimédiás megjelentetése; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és

folyóiratok on-line publikálása; elektronikus könyvek és folyóiratok online megjelentetése; elektronikus könyvek

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

elektronikus publikációk biztosítása; elektronikus szövegek megjelentetése; eseménynaptárak kiadása; évkönyvek

kiadása; felhasználói értékelések szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra; felhasználói értékelési

rangsorok szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra; fényképek közzététele; fogyasztói magazinok

kiadása; földrajzi térképek kiadása; folyóiratok és könyvek elektronikus online közzététele; folyóiratok és

könyvek megjelentetése elektronikus formában; folyóiratok kiadása; folyóiratok, könyvek és kézikönyvek

megjelentetése a gyógyászat területén; folyóiratok multimédiás megjelentetése; folyóiratok publikálása;

forgatókönyvírás; forgatókönyv-/szövegkönyvíró szolgáltatások; forgatókönyvírás, nem reklámcélra;

forgatókönyvírói szolgáltatások; francia borokkal kapcsolatos nyomtatványok kiadása; füzetek kiadása; globális

számítógépes hálózaton elérhető elektronikus hírlapok; globális számítógépes hálózaton elérhető lapok

szerkesztői tartalmának kiadása; gyógyászati kiadványok megjelentetése; gyógyászati technológiával kapcsolatos

tudományos cikkek kiadása; gyógyászati technológiával kapcsolatos tudományos cikkek megjelentetése és

kiadása; gyógyszerészeti készítmények klinikai kísérletei során kapott eredményeinek megjelentetése;

hangoskönyvek kiadása; házi kedvencekkel kapcsolatos nyomtatványok kiadása; háziállatként tartott halakkal

kapcsolatos nyomtatványok kiadása; hírközlő szolgáltatások; hírlevelek kiadása; hírlevélkiadási szolgáltatások;

hírszolgáltatás a műsorszolgáltatási ipar részére; hírügynökségi beszámolók; információs technológiával

kapcsolatos könyvek kiadása; interneten közvetített hírműsor szolgáltatások; irodalmi műveket és okmányokat

tartalmazó kézikönyvtárak; irodalmi ügynökségek szolgáltatásai; írott szövegek kiadásával kapcsolatos

tanácsadási szolgáltatások; írott szövegek szerkesztése; ismertetők kiadása; kalligráfiai [szépírási] szolgáltatások;

katalógusok kiadása; képeket tartalmazó nyomtatott anyagok szerkesztése, nem reklámcélokra; képzéssel,

tudománnyal, közjoggal és társadalmi ügyekkel kapcsolatos dokumentumok megjelentetése; kézikönyvek

kiadása; kéziratok korrektúrázása; kiadás/megjelentetés (könyv -); kiadással kapcsolatos tanácsadási

szolgáltatások; kiadással, közzététellel kapcsolatos információnyújtás; kiadói és híradói, beszámolói

szolgáltatások, illetve szövegek írása; kiadói szolgáltatások; kiadói szolgáltatások, a nyomtatás kivételével; kiadói

szolgáltatások (beleértve az elektronikus kiadói szolgáltatásokat); kiadványok megjelentetése; klinikai

vizsgálatok eredményeinek közzététele; könyv- és folyóirat kiadás; könyvek és folyóiratok kiadása; könyvek és

magazinok megjelentetése; könyvek, magazinok, almanachok és napilapok megjelentetése; könyvek multimédiás

megjelentetése; könyvek publikálása és kiadása; könyvekkel kapcsolatos információkat biztosító

könyvklubszolgáltatások; könyvkiadás; könyvkiadással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; kottafüzetek

kiadása; kották kiadása; kottázási szolgáltatások; magazinok, folyóiratok és újságok multimédiás megjelentetése;

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

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2000



magazinok kiadása; magazinok kiadásához kapcsolódó szaktanácsadási szolgáltatások; magazinok multimédiás

megjelentetése; mágneses vagy optikai adathordozón tárolt anyagok kiadása; megrendelésre történő írás nem

reklámcélokra; multimédia publikációk; multimédiás anyagok online kiadása; multimédiás szórakoztató

szoftverek kiadása; munkaszabályzatok kiadása üzleti menedzsmenthez; napilapok multimédiás megjelentetése;

naptárak kiadása; nem letölthető általános témájú magazinok online rendelkezésre bocsátása; nem letölthető

elektronikus kiadványok biztosítása a nyelvtanulás terén; nem letölthető képregények és képregényalbumok

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

terén; nem reklámcélú írott szövegek szerkesztése; nem reklámcélú szövegek publikálása; nyomtatott anyagok

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

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

anyagok megjelentetése elektronikus formában az interneten; nyomtatott anyagok multimédiás kiadása;

nyomtatott anyagok [nem reklámszövegek] kiadása; nyomtatott jegyzékek kiadása; nyomtatványok és nyomtatott

kiadványok megjelentetése; nyomtatványok kiadása; nyomtatványok kiadása és szerkesztése; oktatáshoz

kapcsolódó nyomtatott anyagok kiadása; oktatási anyagok kiadása; oktatási célú nyomtatványok kiadása; oktatási

és képzési útmutatók kiadása; oktatási kézikönyvek kiadása; oktatási szövegek kiadása; oktatási tananyagok

kiadása; oktatókönyvek kiadása; oktatókönyvek megjelentetése; oktatótartalom létrehozása [írása] podcastokhoz;

on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem

letölthetők; online hírlevelek biztosítása sportszórakoztatás területén; online képregények biztosítása, nem

letölthetők; online kiadványok megjelentetése; online kiadói szolgáltatások; online kritikák közzététele

szórakoztatási célból; online, nem letölthető képregényalbumok nyújtása; online, nem letölthető útikönyvek,

térképek, városkalauzok és utazók által használt listák megjelentetése; orvosi szövegek megjelentetése; podcastok

létrehozása [írása]; politikai beszédek írása; poszterkiadás; prospektusok kiadása; rádiós és televíziós hírműsor

szolgáltatás; rendszeresen és nem rendszeresen megjelenő kiadványokkal kapcsolatos kiadói szolgáltatások, a

reklámszövegek kivételével; riporteri szolgáltatások; rögbi ligával kapcsolatos könyvek kiadása; számítógépes

játékokkal kapcsolatos hírlevelek küldése e-mailben; számítógépes játékokkal kapcsolatos információkat

tartalmazó online magazin biztosítása; számítógépes kiadói szolgáltatások; szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos

nyomtatványok kiadása; szerkesztői konzultáció, tanácsadás; színházi szövegkönyvek kiadása; szórakoztatással

kapcsolatos könyvek kiadása; szórólapok megjelentetése; szövegek és képek megjelentetése, elektronikus

formában is, kivéve reklámcélra; szövegek és nyomtatott anyagok elektronikus megjelentetése az interneten a

reklámszövegek kivételével; szövegek írása és kiadása, a reklámszövegek kivételével; szövegek kiadása;

szövegek kiadása cd-rom-ok formájában; szövegírás; szövegírás, a reklámszövegek kivételével, teletext

szolgáltatásokon történő közvetítés céljára; szövegkészítési szolgáltatások; szövegek kiadása elektronikus média

formájában; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; tankönyvek kiadása; térképkiadási szolgáltatások;

térképek kiadása; tévéműsorokhoz kapcsolódó könyvek kiadása; tévés és rádiós bemondói szolgáltatások;

tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra; tudományos információs folyóiratok kiadása; tudományos

munkák közzététele; turizmussal kapcsolatos címjegyzékek kiadása; újság kiadása ügyfelek számára az

interneten; újságírói szolgáltatások; újságkiadás; újságok, folyóiratok, katalógusok és brosúrák megjelentetése;

újságok kiadása; újságok megjelentetése; utazással kapcsolatos címjegyzékek kiadása; útikalauzok kiadásához

kapcsolódó szolgáltatások; útikönyv-kiadási szolgáltatások; videostúdiók szolgáltatásai; web-es újságok

megjelentetése; zeneátírási szolgáltatások; zenei művek publikálása; zenei szövegek kiadása; zenekiadás és

 zenefelvétel [lemezkiadók]; zenekiadási szolgáltatások.

 ( 111 )  238.333

 ( 151 )  2022.07.29.

 ( 210 )  M 22 00483

 ( 220 )  2022.02.17.

 ( 732 )  Kis Domonkos Márk, Dunakeszi (HU)
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( 546 )

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

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  238.334

 ( 151 )  2022.07.29.

 ( 210 )  M 21 02906

 ( 220 )  2021.07.29.

 ( 732 )  Horváth Erzsébet, Győr (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Akadémiák (oktatás); eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; gyakorlati képzés

(szemléltetés); könyvkiadás; oktatási vizsgáztatás; oktatás, tanítás; oktatási kézikönyvek kiadása; oktatási

anyagok kiadása; oktatási szövegek kiadása; oktatási tananyagok kiadása; oktatási célú nyomtatványok kiadása;

oktatási és képzési útmutatók kiadása; oktatáshoz kapcsolódó nyomtatott anyagok kiadása; oktatási versenyek

szervezése; oktatási szemináriumok tartása; oktatási szemináriumok szervezése; oktatási kiállítások szervezése;

oktatási célú kiállításszervezés; oktatási konferenciák levezetése; oktatási konferenciák szervezése; oktatással

kapcsolatos szimpóziumok; kiállítási szolgáltatások oktatási célokra; oktatási célú szemináriumok tervezése;

oktatási célú szemináriumok szervezése; kapcsolódó oktatási szemináriumok szervezése; oktatási célú előadások

tervezése; kiállítások megszervezése oktatási célokra; oktatási gyűlések, kongresszusok szervezése; oktatási célú

összejövetelek rendezése; kiállítások szervezése oktatási célokra; éves oktatási konferencia szervezése; oktatási

célú kiállítások lebonyolítása; oktatási célú bemutatók szervezése; oktatási célú kiállítások rendezése; versenyek

szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; oktatási konferenciák rendezése és lebonyolítása; oktatási célú show-k

rendezése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; oktatási vagy szórakoztatási célú versenyek

szervezése; versenyek szervezése és lebonyolítása [oktatás vagy szórakoztatás]; oktatási beszámolók készítése;

oktatási és tanítási anyagok előállítása és kölcsönzése; iskolai szolgáltatások nyelvek tanításához; iskolai

szolgáltatások [oktatás]; a francia nyelv tanításával kapcsolatos oktatási szolgáltatások; vallásoktatás; vallási

 témákkal kapcsolatos tanfolyamok; vallási fejlődéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások.

 42    Féldrágakövek azonosítása; antikvitások hitelesítése; gyémántok tanúsítása; gyémántok hitelesítése;

hitelesítő szolgáltatások; képek hitelesítése; kutatás és fejlesztés [szolgáltatások]; mások által nyújtott

szolgáltatások tesztelése, elemzése és értékelése tanúsítási célokra; mások áruinak tesztelése, elemzése és

kiértékelése tanúsítási célokra; műtárgyak, művészeti alkotások eredetiségvizsgálata; oktatási szolgáltatások

tanúsítása; pénzérme elemzési szolgáltatások [hitelesítés]; tanúsítás [minőségellenőrzés]; tesztelési szolgáltatások

minőség vagy szabványok tanúsításához; demográfiai kutatás; energetikai vizsgálat; energia auditálás;

kárbecsléssel kapcsolatos törvényszéki tanácsadás; tudományos információ összeállítása; tudományos

 információszolgáltatás.

 ( 111 )  238.335

 ( 151 )  2022.07.29.

 ( 210 )  M 21 03765

 ( 220 )  2021.11.09.
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 ( 732 )  Atenor Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Orbán Miklós Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Lake11

 ( 511 )  36    Ingatlanvagyon-kezelés; ingatlanvagyon tervezés; ingatlanügynöki tevékenység; ingatlantulajdon-kezelés;

ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlanprojektek finanszírozása; ingatlanfejlesztés finanszírozása;

ingatlanbefektetés tervezés; ingatlanügyletek; ingatlanügynökség; ingatlantanácsadás; ingatlanközvetítés;

ingatlanmenedzsment; ingatlanfinanszírozás; ingatlan befektetések; tőkebefektetés ingatlanba; ingatlanok

bérbeadása; ingatlanbefektetések menedzsmentje; ingatlanfelvásárlási szokások; ingatlanbefektetések kezelésével

kapcsolatos ingatlanszolgáltatások; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ingatlanügynökségi szolgáltatások;

kereskedelmi ingatlanokkal kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlantulajdonbeli tranzakciókhoz

kapcsolódó ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlannal kapcsolatos szolgáltatások; ingatlanprojektek pénzügyi

menedzsmentje; ingatlan- és vagyonkezelési szolgáltatások; ingatlanokhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások;

ingatlanokkal kapcsolatos pénzügyek kezelése; épületkomplexumokkal kapcsolatos ingatlankezelési

szolgáltatások; ingatlantulajdonhoz kapcsolódó pénzügyi szolgáltatások; ingatlanvásárlással kapcsolatos

finanszírozások ügyintézése; ingatlanprojektekkel kapcsolatos pénzügyi tervezés; ingatlanbefektetéssel

kapcsolatos pénzügyi szaktanácsadás; ingatlanhoz kapcsolódó befektetési tanácsadási szolgáltatások; vállalati

ingatlanhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; kereskedelmi ingatlanokkal foglalkozó ügynökségek

szolgáltatásai; irodai helyiségekkel kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; épületek adásvételével

kapcsolatos ingatlanügynökségi szolgáltatások; ingatlanprojektekkel kapcsolatos pénzügyi jelentések készítése;

ingatlan elhelyezéssel kapcsolatos szolgáltatások (pénzügyi szolgáltatások); ingatlanokkal kapcsolatos tervezési

szolgáltatások (pénzügyek rendezése); ingatlanprojektek finanszírozásával kapcsolatos pénzügyi jelentések

 elkészítése; ingatlantulajdonnal és épületekkel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások.

 37    Építkezés; ingatlanfejlesztés; ingatlanépítés (ingatlanvagyon építése); kereskedelmi ingatlanok építése;

 ingatlanfejlesztési szolgáltatások (építés); ingatlanprojektekhez kapcsolódó építkezésfelügyeleti szolgáltatások.

  42    Ingatlanokhoz kapcsolódó tervezési szolgáltatások; ingatlantervezéssel kapcsolatos beszámolók készítése.

 ( 111 )  238.336

 ( 151 )  2022.07.29.

 ( 210 )  M 21 03775

 ( 220 )  2021.11.09.

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

 ( 740 )  Dr.Kőhidi Ákos, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Desztillált röviditalok; szeszes italok.

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

részére; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; szeszes italok kis- és

 nagykereskedelme.

 ( 111 )  238.337

 ( 151 )  2022.07.29.

 ( 210 )  M 21 03774

 ( 220 )  2021.11.09.

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

 ( 740 )  Dr.Kőhidi Ákos, Győr
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( 546 )

 ( 511 )   32    Sörök; sörök és sörtermékek.

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

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

 ( 111 )  238.338

 ( 151 )  2022.07.29.

 ( 210 )  M 21 03076

 ( 220 )  2021.08.23.

 ( 732 )  ConsTech Global Kft., Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. F. Fekete Zoltán, Szeged

 ( 541 )  ConsTech

 ( 511 )   37    Építőipari szolgáltatások; bányászati kitermelés, olaj- és gázfúrás.

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

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  238.339

 ( 151 )  2022.07.29.

 ( 210 )  M 21 04148

 ( 220 )  2021.12.07.

 ( 732 )  Szakács Tamás János, Debrecen (HU)

 ( 541 )  kalmár kifli

 ( 511 )  30    Kiflik sós vagy édes tésztából, töltetlenül vagy töltve, frissen sütve, tartósítva, fagyasztva,

 elősütve-fagyasztva, felületszórtan vagy felületszórás nélkül.

 ( 111 )  238.340

 ( 151 )  2022.07.29.

 ( 210 )  M 21 03066

 ( 220 )  2021.08.19.

 ( 732 )  Godó Fanni, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek, oktatás biztosítása; oktatási

információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; szakmai átképzés; személyes oktatófórumok rendezése és

levezetése; személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása;

egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; know-how átadása (képzés); konferenciák szervezése és

 lebonyolítása; mentorálás; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].

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

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

szolgáltatások; diétás és táplálkozási tanácsadás; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; fodrászat;
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gyantás szőrtelenítés; manikűr; masszázs; sminkesek, sminkmesterek szolgáltatásai; szépségszalonok; szolárium

 szolgáltatások; terápiás szolgáltatások.

 45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások ingóságok és személyek fizikai védelme céljából; személyi

 stílustanácsadás; ruházat kölcsönzése.

 ( 111 )  238.341

 ( 151 )  2022.07.29.

 ( 210 )  M 22 00473

 ( 220 )  2022.02.17.

 ( 732 )  NÉ Szolgáltató Kft., Szekszárd (HU)

 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   20    Műanyag kapcsok, műanyag akasztók.

 ( 111 )  238.342

 ( 151 )  2022.07.29.

 ( 210 )  M 21 01676

 ( 220 )  2021.04.26.

 ( 732 )  Vén Duna Kft., Verőce (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Étkezdék; éttermek; gyorséttermek; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; önkiszolgáló éttermek.

 ( 111 )  238.343

 ( 151 )  2022.07.29.

 ( 210 )  M 22 00234

 ( 220 )  2022.01.26.

 ( 732 )  Kertész Béla, Gödöllő (HU)

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

 ( 541 )  Párbeszéd a jövőmmel, mentorprogram

 ( 511 )  35    Üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és üzletvezetési

tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadási

 szolgáltatások; üzleti értékelések; üzleti hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzleti információk.

 ( 111 )  238.344

 ( 151 )  2022.07.29.

 ( 210 )  M 20 00821

 ( 220 )  2020.03.16.

 ( 732 )  Etyeki Kúria Borgazdaság Kft., Etyek (HU)

 ( 740 )  dr. Drjenovszky Katalin, Budapest

 ( 541 )  Etyeki Kúria

 ( 511 )  33    Az Etyek-Buda eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok, pezsgők, gyöngyözőborok; bor alapú

 italok; bor alapú aperitifek; boros koktélkészítmények; brandy, borpárlat; égetett szeszes ital alapú aperitifek.

 41    Klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; konferenciák szervezése és lebonyolítása; oktatási

információs szolgáltatások; partik tervezése [szórakoztatás]; szabadidős létesítmények üzemeltetése; szabadidős

tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; szemináriumok

szervezése és lebonyolítása; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; zenei
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produkciók; borászati oktatás; borkóstolás [szórakoztatási szolgáltatások]; borkóstolás [oktatási szolgáltatások];

borkóstolási szolgáltatások (oktatás); borkóstolással kapcsolatos szórakoztatás; borászattal kapcsolatos oktatási

szolgáltatások; borkóstolási események oktatási célokra; borkóstolók szervezése és lebonyolítása szórakoztatási

 célokból; borkóstolók szervezése és lebonyolítása oktatási célokból.

 43    Alkoholos italok felszolgálása; bár- és éttermi szolgáltatások; bisztró [büfé] szolgáltatások; borbárok;

borkóstolási szolgáltatások (italok biztosítása); borozói szolgáltatások; catering szolgáltatások ételbiztosításhoz;

esküvői fogadások rendezése [étel és ital]; esküvői fogadások szervezése [helyszínek]; étel előkészítés; étel- és

italellátás; étel- és italkészítés; ételek és italok felszolgálása; foglalási szolgáltatások szállodákba; helyfoglalás

szállodákban; idegenforgalmi szálláshelyek foglalása; helyszínek biztosítása rendezvényekhez, ideiglenes irodai

férőhelyek és termek biztosítása; ideiglenes szállásbiztosítás; konferenciatermek biztosítása; kültéri étkeztetési

szolgáltatások; recepciós szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz [érkezések és távozások ügyintézése];

svédasztalos éttermi szolgáltatások; szakmai bemutatók, kiállítások létesítményeinek biztosítása [szállásadás];

szállásfoglalás; szállodai catering szolgáltatások; szállodai szolgáltatások; szobafoglalás; terembérlés

találkozókhoz [tárgyalótermek]; vendégházak; vendéglátás; rendezvényhelyiségek, valamint ideiglenes iroda- és

 tárgyalóhelyiségek biztosítása; szállodák, szállók, panziók, üdülő és turista szálláshelyek.

 ( 111 )  238.345

 ( 151 )  2022.07.29.

 ( 210 )  M 22 00249

 ( 220 )  2022.01.27.

 ( 732 )  Biztonságos Munkahely Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Magó Ügyvédi Iroda, Kecskemét

  

( 546 )

 ( 511 )  42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  238.346

 ( 151 )  2022.07.29.

 ( 210 )  M 22 00323

 ( 220 )  2022.02.02.

 ( 732 )  Bohne Alexandra, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Keserű Barna Arnold, Győr

 ( 541 )  CosmopoliteBrands

 ( 511 )  35    Marketing tanácsadás; marketing szolgáltatások; digitális marketing; internetes marketing; marketing

kampányok; promóciós marketing; marketingtervek elkészítése; marketingtrendek elemzése;

marketingügynökségi szolgáltatások; reklám és marketing; marketing koncepciók kidolgozása; marketing

konzultációs szolgáltatások; üzleti marketing tanácsadás; marketing menedzsment tanácsadás; reklámozás,

marketing és promóciós konzultáció, tanácsadó és segítségnyújtási szolgáltatások; online reklám- és

marketingszolgáltatások; mások áruinak és szolgáltatásainak marketingje; kreatív marketingterv kidolgozására

 irányuló szolgáltatások; ügyfélprofil meghatározása kereskedelmi vagy marketing célokra.

 ( 111 )  238.347

 ( 151 )  2022.07.29.

 ( 210 )  M 22 00632

 ( 220 )  2022.03.04.

 ( 732 )  Barabás Tímea 70%, Nagytarcsa (HU)

 Köveskuti Péter Ádám 15%, Budapest (HU)
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 Paulovics Máté 15%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Molnár M. Beáta Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

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

 ( 111 )  238.348

 ( 151 )  2022.07.29.

 ( 210 )  M 22 00628

 ( 220 )  2022.03.03.

 ( 732 )  Balogh János, Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  Dr. Bede Péter József, Nyíregyháza

  

( 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.

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

 ( 111 )  238.349

 ( 151 )  2022.07.29.

 ( 210 )  M 22 00247

 ( 220 )  2022.01.27.

 ( 732 )  Phytotec Hungária Bt., Budapest (HU)

 ( 541 )  Urzibiotic

 ( 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; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok

 irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 111 )  238.350

 ( 151 )  2022.07.29.

 ( 210 )  M 22 00640

 ( 220 )  2022.03.07.

 ( 732 )  Intermar Kft., Karancsberény (HU)

 ( 541 )  INTERLIGHT

 ( 511 )  9    Elektronikus előtétek LED lámpákhoz és lámpatestekhez.

  11    LED-lámpák; led-es lámpatestek, fényforrások.

 ( 111 )  238.351

 ( 151 )  2022.07.29.

 ( 210 )  M 22 00629

 ( 220 )  2022.03.03.

 ( 732 )  Balogh János, Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  Dr. Bede Péter József, Nyíregyháza

 ( 541 )  Meridian matracok és ágyak! A holnap ma éjjel kezdődik!
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 ( 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.

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

 ( 111 )  238.352

 ( 151 )  2022.07.29.

 ( 210 )  M 22 00222

 ( 220 )  2022.01.24.

 ( 732 )  Gyöngyös Városi Önkormányzat, GYÖNGYÖS (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Rendezvények, kiállítások, vásárok és bemutatók szervezése kereskedelmi, promóciós és reklámozási

célokra; üzleti bemutatók, rendezvények lebonyolítása; hirdetés és reklámozás; árusító standok bérbeadása;

kereskedelmi vásárok és kiállítások szervezése; kereskedelmi vásárok rendezése és lebonyolítása; vásárok és

kiállítások szervezése kereskedelmi- és reklámcélokra; vásárok szervezése és lebonyolítása kereskedelmi vagy

 reklámcélokra; szakmai bemutatók rendezése; borászattal kapcsolatos szakmai bemutatók rendezése.

 41    Élő szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása; közösségi kulturális rendezvények szervezése;

kulturális célú rendezvények szervezése; kulturális és művészeti rendezvények szervezése; kulturális

rendezvények szervezése és lebonyolítása; szabadidős rendezvények szervezése; szórakoztatási célú

rendezvényszervezés; szórakoztató és kulturális rendezvények szervezése; szórakoztató rendezvények

lebonyolítása; zenés szórakoztató rendezvények szervezése; szórakoztatási, sport és kulturális tevékenységek;

szórakoztatás; rekreációs, szabadidős fesztiválok szervezése; fesztiválok szervezése; konferenciák, kiállítások és

versenyek szervezése; játékok, vetélkedők és versenyek rendezése; szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztató

tevékenységek lebonyolítása; szórakoztató bemutatók szervezése; vetélkedők rendezése (szórakoztatás);

kulturális tevékenységek; kulturális események lebonyolítása; kulturális célú bemutatók rendezése; szórakoztató

parkok és vidámparkok; vidámparki szolgáltatások; vidámparki és tematikus parki szolgáltatások; főzőversenyek

 rendezése; hagyományőrző programok rendezése.

  43    Létesítmények biztosítása vásárokhoz és kiállításokhoz.

 ( 111 )  238.353

 ( 151 )  2022.07.29.

 ( 210 )  M 22 00223

 ( 220 )  2022.01.24.

 ( 732 )  Gyöngyös Városi Önkormányzat, GYÖNGYÖS (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Rendezvények, kiállítások, vásárok és bemutatók szervezése kereskedelmi, promóciós és reklámozási

célokra; üzleti bemutatók, rendezvények lebonyolítása; hirdetés és reklámozás; árusító standok bérbeadása;

kereskedelmi vásárok és kiállítások szervezése; kereskedelmi vásárok rendezése és lebonyolítása; vásárok és

kiállítások szervezése kereskedelmi- és reklámcélokra; vásárok szervezése és lebonyolítása kereskedelmi vagy

 reklámcélokra; szakmai bemutatók rendezése; borászattal kapcsolatos szakmai bemutatók rendezése.

 41    Élő szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása; közösségi kulturális rendezvények szervezése;

kulturális célú rendezvények szervezése; kulturális és művészeti rendezvények szervezése; kulturális

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

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2008



rendezvények szervezése és lebonyolítása; szabadidős rendezvények szervezése; szórakoztatási célú

rendezvényszervezés; szórakoztató és kulturális rendezvények szervezése; szórakoztató rendezvények

lebonyolítása; zenés szórakoztató rendezvények szervezése; szórakoztatási, sport és kulturális tevékenységek;

szórakoztatás; rekreációs, szabadidős fesztiválok szervezése; fesztiválok szervezése; konferenciák, kiállítások és

versenyek szervezése; játékok, vetélkedők és versenyek rendezése; szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztató

tevékenységek lebonyolítása; szórakoztató bemutatók szervezése; vetélkedők rendezése (szórakoztatás);

kulturális tevékenységek; kulturális események lebonyolítása; kulturális célú bemutatók rendezése; szórakoztató

parkok és vidámparkok; vidámparki szolgáltatások; vidámparki és tematikus parki szolgáltatások; főzőversenyek

 rendezése; hagyományőrző programok rendezése.

  43    Létesítmények biztosítása vásárokhoz és kiállításokhoz.

 ( 111 )  238.354

 ( 151 )  2022.07.29.

 ( 210 )  M 22 00243

 ( 220 )  2022.01.26.

 ( 732 )  Kisvárdai Szakképzési Centrum, Kisvárda (HU)

 ( 740 )  Dr. Dombi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  238.355

 ( 151 )  2022.07.29.

 ( 210 )  M 22 00231

 ( 220 )  2022.01.25.

 ( 732 )  Jogállam és Igazság Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Rózsa Dániel, Budapest

 ( 541 )  BOLOND LYUKBÓL

 ( 511 )  41    Beszédírás, nem reklámcélra; blogírási szolgáltatások; böngészhető kiadványok megjelentetése az interneten

vagy globális számítógépes hálózaton; brosúrák kiadása; digitális videó, audió és multimédia kiadási

szolgáltatások; dokumentumok kiadása; elektronikus formátumú magazinok megjelentetése az interneten;

elektronikus kiadványok megjelentetése; elektronikus kiadványok multimédiás megjelentetése; elektronikus

kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok online megjelentetése; elektronikus könyvek és

folyóiratok on-line publikálása; elektronikus könyvek és folyóiratok internetes publikációja; elektronikus

magazinok kiadása; elektronikus napilapok online közzététele; elektronikus publikációk biztosítása; elektronikus

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

megjelentetése elektronikus formában; folyóiratok kiadása; folyóiratok publikálása; folyóiratok multimédiás

megjelentetése; globális számítógépes hálózaton elérhető elektronikus hírlapok; globális számítógépes hálózaton

elérhető lapok szerkesztői tartalmának kiadása; hírközlő szolgáltatások; hírlevelek kiadása; hírlevélkiadási
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szolgáltatások; hírügynökségi beszámolók; hírszolgáltatás a műsorszolgáltatási ipar részére; interneten közvetített

hírműsor szolgáltatások; kiadással, közzététellel kapcsolatos információnyújtás; kiadással kapcsolatos tanácsadási

szolgáltatások; kiadói és híradói, beszámolói szolgáltatások, illetve szövegek írása; kiadói szolgáltatások; kiadói

szolgáltatások (beleértve az elektronikus kiadói szolgáltatásokat); kiadványok megjelentetése; könyvek és

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

megjelentetése; könyvek publikálása és kiadása; könyvekkel kapcsolatos információkat biztosító

könyvklubszolgáltatások; könyvkiadás; multimédia publikációk; multimédiás anyagok online kiadása; napilapok

multimédiás megjelentetése; nyomtatott anyagok megjelentetése elektronikus formában az interneten; nyomtatott

anyagok megjelentetése elektronikus formában; nyomtatott anyagok multimédiás kiadása; nyomtatott anyagok

[nem reklámszövegek] kiadása; oktatási anyagok kiadása; oktatási kézikönyvek kiadása; oktatási célú

nyomtatványok kiadása; online kiadói szolgáltatások; online kiadványok megjelentetése; politikai beszédek írása;

rádiós és televíziós hírműsor szolgáltatás; szórólapok megjelentetése; szövegek írása és kiadása, a

reklámszövegek kivételével; szövegek kiadása elektronikus média formájában; szövegírás; tévés és rádiós

bemondói szolgáltatások; újságírói szolgáltatások; újság kiadása ügyfelek számára az interneten; újságkiadás;

videostúdiók szolgáltatásai; web-es újságok megjelentetése; oktatási célú szemináriumok szervezése; oktatási

célú szemináriumok tervezése; oktatási gyűlések, kongresszusok szervezése; oktatási konferenciák levezetése;

oktatási konferenciák rendezése és lebonyolítása; oktatási konferenciák szervezése; oktatási szemináriumok

szervezése; oktatási szemináriumok tartása; oktatási versenyek szervezése; podcastek gyártása; tv műsorok

készítése; képzés és oktatás; képzési rendezvények szervezése és lebonyolítása; képzéssel kapcsolatos

szemináriumok rendezése; képzéssel kapcsolatos szimpóziumok szervezése; képzéssel kapcsolatos tanácsadási

szolgáltatások; oktatás és képzés biztosítása; oktatás, tanítás; oktatási kongresszusok szervezése; politikai

 beszédre való felkészítés és coaching; politikai vitára való felkészítés és coaching.

 45    Jogi beszámolók készítése az emberi jogok területén; jogi kutatás; jogi kutatási szolgáltatások; jogi

kutatások; jogi megfelelés ellenőrzése; jogi ügyekkel kapcsolatos szaktanácsadás; jogi ügyekkel kapcsolatos

tájékoztatás; jogi ügyekkel kapcsolatos információs szolgáltatások; jogi ügyekkel kapcsolatos tájékoztatás,

tanácsadás és konzultáció; politikai kommunikációs szolgáltatások; politikai kampányokkal kapcsolatos

konzultáció; politikai információs szolgáltatások; lobbizási szolgáltatások, kivéve kereskedelmi célokra; politikai

konzultáció; politikai kutatás és elemzés; politikai lobbiszolgáltatások; politikai összejövetelek szervezése;

politikai szolgáltatások; politikai tanácsadás; szabályozási ügyekkel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások;

 szabályozások előkészítése; tájékoztatás emberi jogokkal kapcsolatos ügyekben.

 ( 111 )  238.356

 ( 151 )  2022.08.17.

 ( 210 )  M 22 00477

 ( 220 )  2022.02.17.

 ( 732 )  SáGa Foods Zrt., Sárvár (HU)

 ( 740 )  FÖLDES Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Szójapástétommal készült pogácsák; szójapogácsák; zöldségalapú húshelyettesítők; fánkok; növényi alapú

snackek; szójaalapú ételszeletek; panírozott, készre sütött, gyorsfagyasztott, növényi fehérjéből formázott termék.

 ( 111 )  238.357

 ( 151 )  2022.07.29.
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 ( 210 )  M 22 00479

 ( 220 )  2022.02.17.

 ( 732 )  Kis Domonkos Márk, Dunakeszi (HU)

 ( 541 )  VéNégy Fesztivál és Művészeti Évzáró

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

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  238.380

 ( 151 )  2022.08.04.

 ( 210 )  M 22 00232

 ( 220 )  2022.01.25.

 ( 732 )  Eder International Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

  28    Játékok és játékszerek; testnevelési és sportcikkek.

 ( 111 )  238.392

 ( 151 )  2022.08.04.

 ( 210 )  M 22 00151

 ( 220 )  2022.01.18.

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

 ( 740 )  Dr. Botár Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők; sportruházat.

 ( 111 )  238.393

 ( 151 )  2022.08.04.

 ( 210 )  M 21 04280

 ( 220 )  2021.12.20.

 ( 732 )  MVM Energetika Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 541 )  MVM DOME

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

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

 ( 111 )  238.394

 ( 151 )  2022.08.04.

 ( 210 )  M 21 04279

 ( 220 )  2021.12.20.

 ( 732 )  MVM Energetika Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

  
( 546 )

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

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

 ( 111 )  238.395

 ( 151 )  2022.08.04.
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 ( 210 )  M 21 04281

 ( 220 )  2021.12.20.

 ( 732 )  SEMPELIOR Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Pénzügyi szolgáltatások.

 ( 111 )  238.396

 ( 151 )  2022.08.04.

 ( 210 )  M 21 04283

 ( 220 )  2021.12.20.

 ( 732 )  Firgun Magyar Zsidó Kulturális Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Molnár Emese, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport és kulturális tevékenységek; az iméntiek mindegyike

 motorsporthoz kapcsolódó mindennemű tevékenység kivételével.

 ( 111 )  238.397

 ( 151 )  2022.08.04.

 ( 210 )  M 21 04278

 ( 220 )  2021.12.17.

 ( 732 )  Poleczki Richárd, Vámosszabadi (HU)

 ( 740 )  Dr. Gócza és Társa Ügyvédi és Szabadalmi Iroda, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 111 )  238.398

 ( 151 )  2022.08.04.

 ( 210 )  M 21 04101

 ( 220 )  2021.12.03.

 ( 732 )  TEVA Gyógyszergyár ZRT., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

 ( 541 )  DORIFEN

 ( 511 ) 5    Fájdalomcsillapítók, lázcsillapítók, gyógyszerek humángyógyászati használatra, gyógyszerészeti

 készítmények, gyógyszervegyészeti készítmények.

 ( 111 )  238.399

 ( 151 )  2022.08.04.
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 ( 210 )  M 21 03966

 ( 220 )  2021.11.22.

 ( 732 )  Széchenyi István Egyetem, Győr (HU)

 ( 541 )  Arrabona Racing Team

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

 ( 111 )  238.400

 ( 151 )  2022.08.04.

 ( 210 )  M 21 03965

 ( 220 )  2021.11.22.

 ( 732 )  Széchenyi István Egyetem, Győr (HU)

 ( 541 )  SZEnavis Betonkenu

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

 ( 111 )  238.401

 ( 151 )  2022.08.04.

 ( 210 )  M 21 03095

 ( 220 )  2021.08.25.

 ( 732 )  Cséffalvay Gábor, Schützen (AT)

 ( 740 )  Seenger Mónika Etelka, Budapest

  
( 546 )

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

 ( 111 )  238.402

 ( 151 )  2022.08.04.

 ( 210 )  M 21 02725

 ( 220 )  2021.07.12.

 ( 732 )  Tatabányai Szakképzési Centrum, Tatabánya (HU)

  

( 546 )

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

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

 és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  238.403

 ( 151 )  2022.08.04.

 ( 210 )  M 21 02197

 ( 220 )  2021.06.02.

 ( 732 )  Primo Water Holdings UK Limited, St. Helens (GB)

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

 ( 541 )  PUREFLO

 ( 511 )   40    Ivóvízszűrő és tisztító egységek bérbeadása.

 ( 111 )  238.404

 ( 151 )  2022.08.04.

 ( 210 )  M 21 02538

 ( 220 )  2021.06.24.

 ( 732 )  MVZ-NET 2008 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Vadász Anikó Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

számítógépes adatbázisokban; adminisztrációs szolgáltatások gyógyászati beutalókkal kapcsolatban;

adminisztratív támogatás pályázati felhívások megválaszolásához; adóbevallás-benyújtási szolgáltatások;

adóbevallások elkészítése; ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; állásközvetítő irodák; árösszehasonlító

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

szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények

szponzorálásával; árusító automaták kölcsönzése; árusító standok bérbeadása; árverési szolgáltatások; átmeneti

üzletmenedzsment; bérszámfejtés; beszerzői szolgáltatások [áruk, illetve szolgáltatások beszerzése más

cégeknek]; célzott marketing; divatbemutatók szervezése promóciós célokból; értékesítési promóciós

szolgáltatások; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; felhasználói

vélemények szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; fénymásolási szolgáltatások; fénymásológépek

kölcsönzése; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; gazdasági előrejelzések; gazdasági versennyel kapcsolatos

információszerzési szolgáltatások; gépírási szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi

készítményekhez és gyógyászati eszközökhöz kapcsolódó nagykereskedelmi szolgáltatások; gyógyszerészeti,

állatgyógyászati és higiéniai készítmények, valamint gyógyászati eszközök kis- és nagykereskedelme; gyorsírási

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

[reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; időpont-emlékeztető szolgáltatások [iroda funkciók];

időpont-ütemezési szolgáltatások [iroda funkciók]; import-export ügynökségek; információk számítógépes

adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; irodagépek és

irodafelszerelés kölcsönzése; irodai berendezések kölcsönzése közösségi munkahelyeken; írott kommunikáció és

adatok regisztrálása; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információ és

tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi

közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi lobbizási szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és

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

rendezése; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; kirakatrendezés; kiskereskedelmi szolgáltatások

művészeti galériák által kínált műtárgyakhoz; kiszervezett vállalatirányítás; kommunikáció átírása [irodai

funkciók]; konzultáció személyzeti kérdésekben; költöztető szolgálat vállalkozások számára; költségelemzés;

közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; közönségszolgálati szolgáltatások;

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

kereskedelmi célból; marketing szoftverkiadás keretében; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati

szolgáltatások; munkaerő-toborzás; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; online hirdetői

tevékenység számítógépes hálózaton; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető csengőhangokhoz; online

kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető digitális zenékhez; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és

előre rögzített zenékhez és filmekhez; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére;

outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; Pay Per Click (PPC) hirdetés; péktermékekkel kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; pénzügyi auditálás; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci

tanulmányok; piackutatás, rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése;

reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás;

reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára

vonatkozó tanácsadás; reklámkoncepciók kidolgozása; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása;

reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; repülőgéppel gyakran

közlekedők számára szóló programok igazgatása; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok

irányításában és működtetésében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák

összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); szakmai önéletrajz írása
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mások számára; szállodai üzletvezetés; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; számlakivonatok összeállítása;

számlázás; személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása;

távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése; telefonközpontok üzemeltetése mások

megbízásából; telefonos üzenetközvetítés [telefonon el nem érhető ügyfeleknek]; telemarketing szolgáltatások;

televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; termékminták, áruminták terjesztése; titkársági

szolgáltatások; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; újság előfizetések ügyintézésével kapcsolatos

szolgáltatások; ügyfélprofil meghatározása kereskedelmi vagy marketing célokra; üzleti értékelések; üzleti

hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti

konzultációs szolgáltatások; üzleti könyvvizsgálat (1); üzleti könyvvizsgálat (2); üzleti közvetítési szolgáltatások

potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók összehozásával kapcsolatosan; üzleti menedzsment

előadóművészek részére; üzleti projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez; üzleti szerződések

tárgyalása másik fél megbízásából; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások;

üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció;

üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel sportolók számára; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére;

vállalati kommunikációs szolgáltatások; vásárlási megrendelések ügyintézése; visszatérítési programok üzleti

 irányítása harmadik felek számára; webindexelés kereskedelmi vagy reklámcélokra.

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

adósságrendezési szolgáltatások; alkuszi/ügynöki tevékenység; árajánlatok előkészítése költségbecslési célokra; a

szellemi tulajdonvagyon pénzügyi értékelése; balesetbiztosítás; bankügyletek lebonyolítása; befektetési alapok;

bélyegek értékbecslése; bérházak kezelése; betegségbiztosítás; betéti kártyás fizetések feldolgozása; biztosítási

információs szolgáltatás; biztosítási statisztikai szolgáltatások; biztosítási szolgáltatások; biztosítási tanácsadás;

biztosításközvetítés; crowdfunding [közösségi finanszírozás]; csekk ellenőrzés; ékszerek értékbecslése;

elektronikus tőkeátutalás; elektronikus úton történő tranzakciók (fizetési szolgáltatások); életbiztosítás;

elszámolóházak; értékek letétbe helyezése; értékutalványok kibocsátása; faktorálás; fejlesztési költségek pénzügyi

felmérése az olaj-, gáz- és bányászati iparágakkal kapcsolatban; felszámolási szolgáltatások, pénzügyi;

finanszírozási szolgáltatások; garancia szolgáltatások (1); garancia szolgáltatások (2); gondoskodási alap

szolgáltatások; gyapjú pénzügyi értékelése; gyűjtések szervezése; hajókárbiztosítás; hitelbérlet; hitelkártyák

kibocsátása; hitelkártyás fizetések feldolgozása; hitelügynökségek, hitelirodák; ingatlanközvetítés; ingatlanok

bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlanok értékbecslése; ingatlantulajdon-kezelés; ingatlanügyletek;

ingatlanügynökség; irodahelyiségek bérbeadása; irodák bérbeadása közösségi munkavégzéshez; javítási

költségbecslés [pénzügyi becslés]; jelzálogbank; jótékonysági célú gyűjtések; kedvezmények nyújtása más

résztvevő létesítményeknek tagsági kártya használatán keresztül; kibocsátáskereskedelemmel foglalkozó ügynöki

tevékenység; kölcsön [finanszírozás]; követelésbehajtási ügynökségek; lábon álló fa értékbecslése; lakások

bérbeadása; lakbér beszedés; mezőgazdasági ingatlanok bérlése; műtárgyak értékbecslése; numizmatikai

értékbecslés; nyugdíjfolyósítási szolgáltatások; online banki szolgáltatások; pénzügyek intézése építőipari

projektekhez; pénzügyi elemzések; pénzügyi értékbecslés [biztosítás, bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi

értékelések pályázati felhívások megválaszolásához; pénzügyi információk nyújtása; pénzügyi információk

nyújtása weboldalon keresztül; pénzügyi kutatási szolgáltatások; pénzügyi menedzsment; pénzügyi szponzorálás,

támogatás; pénzügyi tanácsadás; régiségek értékbecslése; részletfizetési hitelnyújtás; szálláshelyek bérbeadása

[apartmanok]; széfszolgáltatások; takarékpénztár szolgáltatások; tőkebefektetés, tőkeberuházás (1);

tőkebefektetés, tőkeberuházás (2); tőzsdei árfolyamjegyzés; tőzsdeügynöki szolgáltatások; tőzsdeügynöki

tevékenység (1); tőzsdeügynöki tevékenység (2); tűzkár elleni biztosítás; utazási csekkek kibocsátása;

vagyonkezelés; valutakereskedelem és pénzváltási szolgáltatások; vámügynöki pénzügyi szolgáltatások; virtuális

valuták elektronikus átutalása; virtuális valuták pénzügyi átváltása; visszatérítések pénzügyi kezelése harmadik

 felek számára; zálogház szolgáltatások (1); zálogház szolgáltatások (2).

 ( 111 )  238.405

 ( 151 )  2022.08.05.
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 ( 210 )  M 21 03738

 ( 220 )  2021.11.08.

 ( 732 )  Bernáth Odett, Kunszentmiklós (HU)

 ( 740 )  BRAND WAY & COMPASS Kft., Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  25    Ruházati termékek; női-, férfi-, gyerek- és babaruhák; cipők; szandálok; sportcipők; lábbelik; papucsok;

kendők; kabátok; kalapok; táskák; harisnyák; zoknik; blúzok; ingek; pólók; kosztümök; öltönyök; nyakkendők;

 kesztyűk; pulóverek; ruházati kiegészítők; női-, férfi-, gyerek alsóneműk; fürdőruhák; sportruházat.

 35    Ruházati termékek, női-, férfi-, gyerek- és babaruhák, cipők, szandálok, sportcipők, lábbelik, gyógy- és

normál papucsok, kendők, kabátok, kalapok, táskák, harisnyák, zoknik, blúzok, ingek, pólók, kosztümök,

öltönyök, nyakkendők, kesztyűk, pulóverek, ruházati kiegészítők, női-, férfi-, gyerek alsóneműk, fürdőruhák,

sportruházat kereskedelmi ügyleteinek bonyolítása, beleértve internetes kereskedelmet is; reklámozás és

marketing tevékenységek; termékbemutatók és kiállítások szervezésese, lebonyolítása; ruházati termékek, női-,

férfi-, gyerek- és babaruhák, cipők, szandálok, sportcipők, lábbelik, gyógy- és normál papucsok, kendők, kabátok,

kalapok, táskák, harisnyák, zoknik, blúzok, ingek, pólók, kosztümök, öltönyök, nyakkendők, kesztyűk, pulóverek,

ruházati kiegészítők, női-, férfi-, gyerek alsóneműk, fürdőruhák, sportruházat nagy- és kiskereskedelmi

értékesítése, beleértve az internetes kereskedelmet is; ruházati termékek export- és importkereskedelme; célzott

marketing; divatbemutatók szervezése promóciós célokból, online hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton;

online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatás; üzleti

 információk és értékelések.

 41    Coachingok szervezése; testnevelés; személyi edző szolgáltatások; oktatási programok szervezése és

lebonyolítása; mentorálás; egészségklubok működtetése és annak szolgáltatásai; sportversenyek szervezése

 minden korosztály számára.

 ( 111 )  238.406

 ( 151 )  2022.08.05.

 ( 210 )  M 21 04124

 ( 220 )  2021.12.06.

 ( 732 )  Truviva Kft., Székesfehérvár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

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

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

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

(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek); vitaminkészítmények; gyógyhatású olajok; gyógynövények;

gyógynövénykivonatok orvosi célokra; növényi kivonatok gyógyszerészeti felhasználásra; nyomelem

 készítmények emberi és állati fogyasztásra; lenmag gyógyszerészeti célokra; táplálékkiegészítők.

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

állatgyógyászati és higiéniai készítmények valamint gyógyászati eszközök kis- és nagykereskedelme;

kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi- vagy reklámcélú

kiállítások; kereskedelmi vásárok rendezése; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban;

marketing szolgáltatások; piackutatás; statisztikák összeállítása; szponzorok felkutatása; számlázás; vásárlási

 megrendelések ügyintézése.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; egészségklub szolgáltatások

[egészség és fitnesz]; élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása;

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

könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; mentorálás; nem letölthető filmek biztosítása
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digitális videotár szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek publikálása; oktatás biztosítása; oktatási

információs szolgáltatások; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem letölthetők; online, nem letölthető

videók biztosítása; sajátos igényekkel foglalkozó asszisztensek által nyújtott oktatási szolgáltatások;

 szemináriumok szervezése és lebonyolítása.

 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; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; orvosi kutatás;

szakszövegek írása; számítógépes szoftver bérlése, kölcsönzése; technológiai kutatás; tudományos és technológiai

kutatás szabadalmak feltérképezésével kapcsolatban; tudományos kutatás; tudományos laboratóriumi

 szolgáltatások.

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

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

kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; mesterséges megtermékenyítési szolgáltatások; távgyógyászati

 szolgáltatások; terápiás szolgáltatások.

 ( 111 )  238.407

 ( 151 )  2022.08.05.

 ( 210 )  M 21 03758

 ( 220 )  2021.11.09.

 ( 732 )  Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Patender Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok a sörök kivételével, alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

 ( 111 )  238.408

 ( 151 )  2022.08.05.

 ( 210 )  M 21 04331

 ( 220 )  2021.12.22.

 ( 732 )  MECOM Group S.r.o., Humenné (SK)

 ( 740 )  dr. Ary Petronella Anna, Debrecen

 ( 541 )  FINONIMO TÍZÓRAI

 ( 511 )   16    Papírból, kartonból vagy műanyagból készült tasakok és cikkek árucikkek csomagolásához és tárolásához.

  29    Hús és hústermékek, baromfihúsból, sertéshúsból készült termékek, feldolgozott hústermékek.

 ( 111 )  238.409

 ( 151 )  2022.08.05.

 ( 210 )  M 21 04296

 ( 220 )  2021.12.20.

 ( 732 )  WIM GROUP Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Corvin Nights

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

 ( 111 )  238.432

 ( 151 )  2022.08.12.

 ( 210 )  M 21 04200
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 ( 220 )  2021.12.14.

 ( 732 )  Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség, Szombathely (HU)

  

( 546 )

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

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

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

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  238.433

 ( 151 )  2022.08.12.

 ( 210 )  M 21 04386

 ( 220 )  2021.12.30.

 ( 732 )  Membrán rendszerek Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Tényő (HU)

 ( 740 )  S. Horváth Ügyvédi Iroda, Szentendre

  ( 546 )

 ( 511 ) 7    Vízszivattyúk vízszűrő egységekhez; szennyvízkezelő gépek; szűrőgépek szennyvízkezeléshez;

 membránszivattyúk.

 9    Membránok szűréshez [tudományos].

 11    Elektrosztatikus vízszűrők; háztartási vízszűrő egységek; ipari célú vízszűrők; üresen árusított vízszűrő

palackok; vízszűrő berendezések; vízszűrő berendezések háztartási használatra; vízszűrő berendezések ipari

használatra; vízszűrő egységek; vízszűrő eszközök [kivéve gépek]; vízszűrők; vízszűrők [berendezések]

mezőgazdasági célokra; vízszűrő készülékek; berendezések szennyvíz tisztításához; szennyvízcsatorna-rendszer

berendezései; szennyvízkezelő berendezések; szennyvízkezelő tartályok ipari használatra; szennyvízkezelő

tartályok háztartási célokra; szennyvízkezelő tartályok; szennyvízkezelő [-tisztító] berendezések;

szennyvíztisztító berendezések; szennyvíztisztítók; membrános víztisztító berendezések; vízszűrésre szolgáló

membránok; vízkezelő berendezések; vízkezelő egységek; vízkezelő készülékek; vízellátó berendezések;

 vízellátó készülékek; szűrők vízellátó berendezésekhez.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: vízkezelő készítmények, vízkezelő szerek, vízkezelő anyagok, vízszivattyúk vízszűrő

egységekhez, szennyvízkezelő gépek, szűrőgépek szennyvízkezeléshez, membránszivattyúk, membránok

szűréshez [tudományos], elektrosztatikus vízszűrők, háztartási vízszűrő egységek, ipari célú vízszűrők, üresen

árusított vízszűrő palackok, vízszűrő berendezések, vízszűrő berendezések háztartási használatra, vízszűrő

berendezések ipari használatra, vízszűrő egységek, vízszűrő eszközök [kivéve gépek], vízszűrők, vízszűrők

[berendezések] mezőgazdasági célokra, vízszűrő készülékek, berendezések szennyvíz tisztításához,

szennyvízcsatorna-rendszer berendezései, szennyvízkezelő berendezések, szennyvízkezelő tartályok ipari

használatra, szennyvízkezelő tartályok háztartási célokra, szennyvízkezelő tartályok, szennyvízkezelő [-tisztító]

berendezések, szennyvíztisztító berendezések, szennyvíztisztítók, membrános víztisztító berendezések,

vízszűrésre szolgáló membránok, vízkezelő berendezések, vízkezelő egységek, vízkezelő készülékek, vízellátó

 berendezések, vízellátó készülékek, szűrők vízellátó berendezésekhez.

 40    Szennyvízkezelés; szennyvízkezelési szolgáltatások; vízkezelés; vízkezelés és -tisztítás; vízkezelési

 szolgáltatások; vízkezelési szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatás.

  42    Vízellátó berendezésekkel kapcsolatos műszaki tervezési szolgáltatások.
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 ( 111 )  238.434

 ( 151 )  2022.08.12.

 ( 210 )  M 22 00175

 ( 220 )  2022.01.20.

 ( 732 )  Lin Lianjie, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Németh Tímea Ügyvédi Iroda, Mágocs

  

( 546 )

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

 eszenciaolajok.

 ( 111 )  238.435

 ( 151 )  2022.08.12.

 ( 210 )  M 22 00176

 ( 220 )  2022.01.20.

 ( 732 )  FiziOM Gyógytorna Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Balogh & Medveczky Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

  44    Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek vagy állatok részére.

 ( 111 )  238.436

 ( 151 )  2022.08.12.

 ( 210 )  M 22 00365

 ( 220 )  2022.02.08.

 ( 732 )  Jetsun Kft., Szekszárd (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Éjszakai szórakozóhelyeken nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; szórakozóhelyek művészeti vezetése;

jegyfoglalás szórakozóhelyekre; szórakozóhelyek bérbeadása; jegyvásárlási szolgáltatások szórakoztató
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rendezvényekhez; jegyinformációs szolgáltatások szórakoztató rendezvényekhez; jegyfoglalás és foglalási

szolgáltatások oktatási, szórakoztató és sporttevékenységekhez, illetve -rendezvényekhez; jegyátvételi

szolgáltatások szórakoztató, sport- és kulturális rendezvényekhez; szórakoztató rendezvényekhez kapcsolódó

jegyfoglalási és előjegyzési szolgáltatások; szabadidős rendezvények megszervezése; zenei rendezvények

szervezése; táncos rendezvények szervezése; vállalati rendezvények (szórakoztatás); szabadidős rendezvények

szervezése; szórakoztató rendezvények lebonyolítása; jegyfoglalás kulturális rendezvényekre; sportklubok

rendezvényeinek irányítása; hangmérnöki szolgáltatások rendezvényekhez; szórakoztatási célú

rendezvényszervezés; születésnapi party- rendezvény szervezése; élő szórakoztató rendezvények lebonyolítása;

kulturális célú rendezvények szervezése; szórakoztató és kulturális rendezvények szervezése; kulturális és

művészeti rendezvények szervezése; kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása; szórakoztató

rendezvények szervezése és lebonyolítása; szórakoztatásról és szórakoztató rendezvényekről online hálózaton és

az interneten keresztül nyújtott tájékoztatás; élő szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása;

jegyfoglalási szolgáltatások szórakoztató és szabadidős rendezvényekre; kulturális, szórakoztatási és sport célú

rendezvényszervezés; szórakoztatási szolgáltatások közösségi szórakoztató rendezvények szervezése formájában;

lemezlovasok, DJ szolgáltatások partikra és különleges rendezvényekre; művészek fellépésének lefoglalása

rendezvényekre (szponzori, promotor szolgáltatások); jegyfoglalási szolgáltatások előadásokra és más

 szórakoztató rendezvényekre; táncos rendezvények; oktatási rendezvények lebonyolítása.

 43    Éttermi szolgáltatások; éttermi asztalfoglalás; éttermi tájékoztató szolgáltatások; svédasztalos éttermi

szolgáltatások; éttermi foglalási szolgáltatások; bár- és éttermi szolgáltatások; éttermi foglalások és ételek

megrendelése; éttermi szolgáltatások étel elvitelre árusításához; ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek

számára; ételek és italok felszolgálása éttermi vendégek számára; éttermi szolgáltatások, beleértve az engedéllyel

rendelkező bár létesítményeket, szolgáltatásokat; spanyol éttermi szolgáltatások; mobil éttermi szolgáltatások;

sushi éttermi szolgáltatások; tempura éttermi szolgáltatások; helyszínek biztosítása rendezvényekhez, ideiglenes

irodai férőhelyek és termek biztosítása; rendezvényhelyiségek, valamint ideiglenes iroda- és tárgyalóhelyiségek

biztosítása; étkeztetési szolgáltatások rendezvénytermek számára; rendezvénysátrak bérbeadása;

 rendezvénysátrak kölcsönzése.

 ( 111 )  238.437

 ( 151 )  2022.08.12.

 ( 210 )  M 22 00368

 ( 220 )  2022.02.08.

 ( 732 )  Baranyai Dávid Attila, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Miskolczi Mária, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Együttműködési szoftver platformok (szoftverek).

  16    Névjegykártyák.

 ( 111 )  238.440

 ( 151 )  2022.08.11.

 ( 210 )  M 21 02783

 ( 220 )  2021.07.16.

 ( 732 )  Medgyesi Bálint, Gödöllő (HU)

 Medgyesi József, Gödöllő (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

 ( 541 )  Psorimed Herbal

 ( 511 ) 3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; nem gyógyhatású fogkrémek; illatszerek,
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eszenciaolajok; fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló- és

 csiszolószerek.

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 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 darált vagy őrölt fűszernövények; jég [fagyott víz].

 ( 111 )  238.441

 ( 151 )  2022.08.11.

 ( 210 )  M 21 03318

 ( 220 )  2021.09.20.

 ( 732 )  Jámbor Ottilia Szilvia, Szeged (HU)

 ( 740 )  Munz és Társai Ügyvédi Iroda, Szeged

 ( 541 )  HomeoMedHealth

 ( 511 )  5    Egészségügyi készítmények gyógyászati használatra.

  44    Orvosi szolgáltatások.

 ( 111 )  238.442

 ( 151 )  2022.08.11.

 ( 210 )  M 22 00949

 ( 220 )  2022.04.08.

 ( 732 )  SSHS GROUP Kft., Gyenesdiás (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Üdítőitalok.

 ( 111 )  238.443
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 ( 151 )  2022.08.11.

 ( 210 )  M 21 04228

 ( 220 )  2021.12.15.

 ( 732 )  Ergodesign Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  motimio

 ( 511 ) 9    Tudományos célra szolgáló, kutatási, navigációs, földmérő, fényképészeti, mozgóképes, audiovizuális,

optikai, súlymérő, mérő-, jelző-, észlelő, tesztelő, ellenőrző, életmentő és oktató berendezések és felszerelések;

elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló

készülékek és berendezések; hangok, képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, másolására vagy

feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök; rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres

digitális vagy analóg rögzítő és tároló média; szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; pénztárgépek,

számolóeszközök; számítógépek és számítógépes perifériák; búvárruhák, búvármaszkok, füldugók búvárok

számára, orrcsipeszek búvárok és úszók számára, kesztyűk búvárok számára, víz alatti úszáshoz használt

 légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.

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

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

 ( 111 )  238.444

 ( 151 )  2022.08.11.

 ( 210 )  M 21 03597

 ( 220 )  2021.10.19.

 ( 732 )  Photon Technologies Korlátolt Felelősségű Társaság, Siófok (HU)

 ( 740 )  Dr. Tanács Ügyvédi Iroda, Szeged

  
( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámfilmek készítése.

 41    Filmek feliratozása; filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a reklámfilmek

 kivételével; videorögzítés; fényképészet.

 ( 111 )  238.445

 ( 151 )  2022.08.11.

 ( 210 )  M 19 03880

 ( 220 )  2019.12.19.

 ( 732 )  DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Krzyzewsky Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Music Channel, 1 like U

 ( 511 ) 9    Hangok vagy képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; digitális rögzítésű média;

 számítógépes programok, szoftverek, szoftveralkalmazások.

  16    Távközléshez kapcsolódó nyomdaipari termékek.

 35    Távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó kereskedelmi ügyletek; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó

kereskedelmi adminisztráció; előfizetések intézése távközlési szolgáltatásokhoz mások számára; számlázás;

 reklámozás.

 38    Távközlési szolgáltatások; televíziós műsorszórás, közvetítés; kábeltelevíziós műsorszórás; műholdas

 átvitel; rádiós kommunikáció.

 41    Online elérhető elektronikus publikációk; rádió- és televízió műsorok készítése; televíziós szórakoztatás;

 zenei produkciók.

 ( 111 )  238.446

 ( 151 )  2022.08.11.
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 ( 210 )  M 21 03080

 ( 220 )  2021.08.23.

 ( 732 )  TEVA Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

 ( 541 )  OMYPREX

 ( 511 )  5    Gyógyszerek humángyógyászati használatra; gyógyszervegyészeti készítmények.

 ( 111 )  238.447

 ( 151 )  2022.08.11.

 ( 210 )  M 21 04227

 ( 220 )  2021.12.15.

 ( 732 )  Corax-Bioner Zrt., Budaörs (HU)

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

 ( 541 )  Virago

 ( 511 ) 1    Növénykondicionáló szerek; termésnövelő anyagok; kertészeti vegyszerek; mezőgazdasági vegyi anyagok;

 erdészeti vegyi anyagok; növényápoló szerek.

 ( 111 )  238.448

 ( 151 )  2022.08.11.

 ( 210 )  M 21 03075

 ( 220 )  2021.08.23.

 ( 732 )  Bio-Nat Kft., Perkáta (HU)

 ( 740 )  Dr. Kovács Béla Sándor, Székesfehérvár

 ( 541 )  MV-Supary

 ( 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.

 ( 111 )  238.449

 ( 151 )  2022.08.11.

 ( 210 )  M 21 03595

 ( 220 )  2021.10.18.

 ( 732 )  Rácz Zsolt, Budapest (HU)

 ( 541 )  RENSIX

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

 ( 111 )  238.450

 ( 151 )  2022.08.11.

 ( 210 )  M 21 03596

 ( 220 )  2021.10.18.

 ( 732 )  SáGa Foods Zrt., Sárvár (HU)

 ( 740 )  FÖLDES Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 541 )  FRISLI

 ( 511 )   29    Hús, baromfi.

 ( 111 )  238.451

 ( 151 )  2022.08.11.
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 ( 210 )  M 21 03600

 ( 220 )  2021.10.19.

 ( 732 )  Pasztula Ferenc, Wiesbaden (DE)

 ( 740 )  Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  14    Karperecek és karkötők; fityegők, díszek kulcskarikákhoz; kulcskarikák [apró díszekkel, fityegőkkel];

 műanyag karkötők ékszerek formájában.

  26    Díszjelvények, kitűzők.

 ( 111 )  238.452

 ( 151 )  2022.08.11.

 ( 210 )  M 21 03599

 ( 220 )  2021.10.19.

 ( 732 )  Nógrád Megyei Szakképzési Centrum, Salgótarján (HU)

 ( 740 )  Király György, Budapest

  

( 546 )

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

szervezése és lebonyolítása; kollokviumok szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos

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

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

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

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

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

és tanácsadási szolgáltatások (oktatási és képzési tanácsadás); szemináriumok szervezése és lebonyolítása;

szemináriumok és workshopok [képzés] szervezése és lebonyolítása; vizsgaszervezés [oktatási]; oktatási

felmérések, vizsgálatok; vizsgafelkészítő iskolai tanfolyamok; oktatáshoz kapcsolódó vizsgák szervezése; oktatási

tanfolyamok és vizsgák kidolgozása; oktatási kurzusok és vizsgák kidolgozása; oktatáshoz kapcsolódó vizsgák és

 tesztek szervezése.

  42    Kutatási és fejlesztési szolgáltatások; tudományos kutatás; oktatási szolgáltatások tanúsítása.

 ( 111 )  238.453

 ( 151 )  2022.08.11.

 ( 210 )  M 21 04230

 ( 220 )  2021.12.15.

 ( 732 )  Ergodesign Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  inspidesk

 ( 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.

 ( 111 )  238.454

 ( 151 )  2022.08.11.

 ( 210 )  M 21 04058

 ( 220 )  2021.11.29.
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 ( 732 )  Karcagi Szakképzési Centrum, Karcag (HU)

 ( 740 )  Dr. Szűcs Ügyvédi Iroda, Szolnok

  

( 546 )

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

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

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  238.455

 ( 151 )  2022.08.11.

 ( 210 )  M 22 00039

 ( 220 )  2022.01.06.

 ( 732 )  Váradi György, Budapest (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 6    Fémcsatornák légkondicionáló berendezésekhez; légkondicionáló vezetékek fémből; csővezetékek [fém -]

szellőző és légkondicionáló berendezésekhez; fém csővezetékek szellőző és légkondicionáló berendezésekhez;

 csővezetékek fémből szellőző és légkondicionáló berendezésekhez.

 7    Kompresszorok légkondicionálókhoz; kompresszorok légkondicionáló készülékekhez.

9    Klímaszabályozó digitális termosztátok; vákuumos klímavizsgáló berendezések; távvezérlő készülékek

 légkondicionáló berendezésekhez.

 11    Helyben használt klímaberendezések [ipari használatra]; központi klímaberendezések háztartási célokra;

központi klímaberendezések; légkondicionáló szűrők; szűrők légkondicionálókhoz; légszűrők

légkondicionálókhoz; szűrők légkondicionáló berendezésekhez; elektromos szűrők légkondicionáló

berendezésekhez; szobai légkondicionálók; kombináltfűtő- és légkondicionáló berendezések; elszívó

berendezések [szellőzőrendszerek vagy légkondicionálók]; ablakra szerelt légkondicionáló berendezések [ipari

célokra]; hvac rendszerek [fűtő, szellőztető és légkondícionáló]; hvac rendszerek [fűtő, szellőztető és

légkondicionáló]; légkondicionáló készülékekhez használt párásító berendezések; légkondicionálók;

légkondicionáló berendezések; hordozható légkondicionáló berendezések; háztartási légkondicionáló

berendezések; háztartási légkondicionáló készülékek; légkondicionáló egységek lakásokba; ipari légkondicionáló

berendezések; légkondicionáló berendezések ipari használatra; központi típusú légkondicionáló berendezések;

 légkondicionáló berendezések kereskedelmi használatra; légkondicionáló készülékek kereskedelmi használatra.

  17    Szigetelések légkondicionálókhoz.

 19    Vezetékek légkondicionálókhoz, nem fémből; csövek nem fémből, szellőztető és légkondicionáló

 berendezésekhez.

 37    Klímaberendezések felújítása; klímarendszerek beüzemelése; légkondicionálási, klímatechnikai vállalkozási

szolgáltatások; klímarendszerek karbantartásával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; klímarendszerek

javításával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; légkondicionáló-tisztítási szolgáltatások; fűtő, szellőztető és

légkondicionáló berendezések üzembe helyezése, karbantartása és javítása; légkondicionáló berendezések

javítása; légkondicionáló berendezések üzembe helyezése; légkondicionáló berendezések tervszerű szervizelése;

elektronikus vagy légkondicionáló rendszerek karbantartása; légkondicionáló berendezések telepítése és javítása;

légkondicionáló berendezések felszerelése és javítása; légkondicionáló berendezések javítása és karbantartása;
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légkondicionáló berendezések javítása vagy karbantartása; légkondicionáló berendezések épületekbe való

utólagos beszerelése; légkondicionáló berendezések javítása vagy karbantartása [ipari célra]; légkondicionáló

berendezések üzembe helyezése, karbantartása és javítása; fűtő-, szellőző- és légkondicionáló berendezések

 épületekbe való utólagos beszerelése.

 40    Légkondicionáló berendezések kölcsönzése; légkondicionáló készülékek bérbeadásával kapcsolatos

 tájékoztatás.

 ( 111 )  238.456

 ( 151 )  2022.08.11.

 ( 210 )  M 22 00127

 ( 220 )  2022.01.14.

 ( 732 )  Mindennapi Pszichológia Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Mindennapi Pszichológia

 ( 511 )  9    Letölthető elektronikus újságok.

 16    Nyomtatott könyvek, magazinok, újságok és egyéb papíralapú média; újságok; magazin mellékletek

 újságokhoz.

 35    Könyvek, folyóiratok, újságok vagy képregények előfizetésének megszervezése; újság előfizetések

 ügyintézésével kapcsolatos szolgáltatások; újságelőfizetések; újságelőfizetések intézése.

 41    Szövegek kiadása elektronikus média formájában; magazinok, folyóiratok és újságok multimédiás

megjelentetése; szabadúszó újságírás; újság kiadása ügyfelek számára az interneten; újságkiadás; újságok

kiadása; újságok megjelentetése; újságok, folyóiratok, katalógusok és brosúrák megjelentetése; webes újságok

 megjelentetése.

 ( 111 )  238.457

 ( 151 )  2022.08.11.

 ( 210 )  M 22 00128

 ( 220 )  2022.01.14.

 ( 732 )  Medilum AGRENA Kft., Debrecen (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  44    Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek

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

 ( 111 )  238.458

 ( 151 )  2022.08.11.

 ( 210 )  M 22 00197

 ( 220 )  2022.01.21.

 ( 732 )  Raáb Zoltán József, Verőce (HU)

 Klucsár Miklós Richárd, Vác (HU)

  

( 546 )

 ( 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.
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 ( 111 )  238.459

 ( 151 )  2022.08.11.

 ( 210 )  M 22 00198

 ( 220 )  2022.01.21.

 ( 732 )  Balog Zoltán, Csákvár (HU)

 ( 740 )  Dr. Pomázi Ádám, Székesfehérvár

  

( 546 )

 ( 511 )   45    Vagyonvédelmi biztonsági szolgáltatások.

 ( 111 )  238.460

 ( 151 )  2022.08.11.

 ( 210 )  M 22 00042

 ( 220 )  2022.01.07.

 ( 732 )  Berta Gergő, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Célzott marketing; digitális hálózatok útján nyújtott marketingszolgáltatások; digitális marketing; direkt

marketingszolgáltatások; direkt marketingre vonatkozó konzultáció; e-sporteseményekhez kapcsolódó

marketingszolgáltatások; hangfelvételek gyártása marketing célokra; internetes marketing; internetes

marketinggel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások; kereskedelmi információs ügynökségek [üzleti információk,

pl. marketing vagy demográfiai adatok biztosítása]; kereskedelmi marketing [nem értékesítés]; keresőmotoros

marketingszolgáltatások; kreatív marketingterv kidolgozására irányuló szolgáltatások; kutatási szolgáltatások

reklámozással és marketinggel kapcsolatban; marketing beszámolók készítése; marketing célú becslések;

marketing előrejelzés; marketing felmérések tervezése; marketing információk; marketing információk nyújtása;

marketing információk szolgáltatása; marketing kampányok; marketing koncepciók kidolgozása; marketing

konzultációs szolgáltatások; marketing menedzsment konzultációhoz kapcsolódó üzleti tanácsadás; marketing

menedzsment tanácsadás; marketing menedzsmenthez kapcsolódó tanácsadás; marketing promóciós

rendezvények szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatások; marketing segítségnyújtás; marketing

stratégiák és koncepciók kidolgozása; marketing stratégiák tervezése; marketing szoftverkiadás keretében;

marketingszolgáltatások; marketingszolgáltatások az éttermek területén; marketingszolgáltatások a fogászat

területén; marketingszolgáltatások az utazás területén; marketingszolgáltatások a honlapforgalom optimalizálása

terén; marketing támogatást nyújtó franchise szolgáltatások; marketingtanácsadás; marketingtanácsadás és

-szolgáltatások; marketing tanácsadó szolgáltatások biztosítása gyártók részére; marketing tanulmányok

előkészítése; marketing tanulmányok készítése; marketing tanulmányokhoz kapcsolódó tervezési szolgáltatások;

marketingadatok statisztikai értékelése; marketingcélú demográfiai konzultáció; marketinggel kapcsolatos

szakmai konzultáció; marketinggel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; marketinggel kapcsolatos üzleti

tanácsadás; marketinggel kapcsolatos adminisztráció; marketinggel kapcsolatos információnyújtás; marketinggel

kapcsolatos információnyújtás weboldalakon keresztül; marketinghez kapcsolódó elemzés; marketingkutatás a

kozmetikai cikkek, illatszerek és szépségápolási termékek terén marketingrendezvények megrendezése és

lebonyolítása; marketingstratégiai vizsgálatok; marketingstratégiák kidolgozása és kivitelezése mások

megbízásából; marketingszemélyzet irányítása; marketingtanácsadás a közösségi média területén;

marketingtervek elkészítése; marketingtervek kidolgozása; marketingtrendek elemzése; marketingügynökségi

szolgáltatások; mások áruinak és szolgáltatásainak marketingje; mások termékeinek és szolgáltatásainak

marketingje kuponok terjesztése révén; mindenféle reklámozási és marketing bemutató anyagok bérbeadása;
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online reklám és marketingszolgáltatások; online weblapok népszerűsítése, reklámozása és marketingje,;

partnerprogram-marketing; partnerprogram-marketinggel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások; pénzgyűjtési

kampányok marketingjével kapcsolatos üzleti konzultációs szolgáltatások; pénzügyi marketing; piackutatás és

marketing tanulmányok; promóciós marketing; promóciós marketing-szolgáltatások audiovizuális média

felhasználásával; reklám és marketing; reklám- és marketing konzultáció; reklám- és marketingszolgáltatások;

reklám- és marketingszolgáltatások kommunikációs csatornákon keresztül biztosítva; reklám- és

marketingszolgáltatások blogokon keresztül biztosítva; reklám-, marketing és hirdetési anyagok terjesztése;

szájról-szájra marketing; telefonos marketing; ügyfélprofil meghatározása kereskedelmi vagy marketing célokra;

üzleti konzultáció a marketinggel kapcsolatban; üzleti marketing-konzultációs szolgáltatások; üzleti

marketingszolgáltatások; üzleti marketing tanácsadás; üzlettel és marketinggel kapcsolatos információk vagy

vizsgálatok; vegyi termékek marketingjére vonatkozó tanácsadás; vegyipari termékek marketingjével kapcsolatos

 tanácsadás; videofelvételek készítése marketing célokra.

 42    Grafikus tervezés, design; grafikus tervezési szolgáltatások; grafikus tervező szolgáltatásai; grafikusművészi

tervezési szolgáltatások; hirdetési logók grafikus formatervezése; népszerűsítési anyagok grafikus tervezése;

promóciós anyagok grafikus tervezése; honlap- és weboldal tervezés; honlapok és weboldalak tervezése;

elektronikusan tárolt weboldalak készítése online szolgáltatásokhoz és az internetre; honlapok és weboldalak

tervezése és kivitelezése; honlapok és weboldalak tervezése és fejlesztése; honlapok és weboldalak tervezése és

frissítése; internetes weboldalak készítése; internetes weboldalak összegyűjtése; internetes weboldalak tervezése

és fejlesztése; weboldal fejlesztő szolgáltatások; weboldal hálózatok tervezése és kivitelezése; weboldal

használhatóságának tesztelése; weboldal készítési és karbantartási szolgáltatás; weboldal kezelési szolgáltatások;

weboldal tervezés; weboldal tervezés készítés; weboldal tervező és készítő szolgáltatások; weboldal (weblap)

készítési és karbantartási szolgáltatás; weboldalak aktualizálása; weboldalak építése és karbantartása; weboldalak

feltöltésével kapcsolatos szolgáltatások; weboldalak karbantartása; weboldalak karbantartása és online webes

tárolási lehetőségek nyújtása; weboldalak készítése és karbantartása; weboldalak készítése és tervezése;

weboldalak készítése mások megbízásából; weboldalak készítése számítógépes hálózatokhoz; weboldalak

készítése, tervezése és karbantartása; weboldalak létrehozása, karbantartása és üzemeltetése mások számára;

weboldalak programozása; weboldalak tervezése; weboldalak tervezése és karbantartása; weboldalak tervezése és

készítése; weboldalak tervezése és létrehozása mások számára; weboldalak tervezése hirdetési célokra;

weboldalak tervezésével kapcsolatos tanácsadás; weboldaltervezési és karbantartási szolgáltatások; weboldal

frissítési szolgáltatások; weboldalak tervezése, létrehozása és programozása; online weboldalak tervezése,

kialakítása és fejlesztése harmadik felek részére; mobil weboldalak hosztolása; digitális fényképek és videók

elektronikus tárolására szolgáló weboldal biztosítása; internetes weboldal hosting szolgáltatások; online

weboldalak hosztolása mások számára; online weboldalak tárolása mások számára interaktív megbeszélések

lebonyolításához; online weboldalak tárolása mások számára online tartalmak megosztására; weboldalak

fogadása, tárolása; grafikai tervezés internetes weboldalak összeállításához; internetes weboldalak készítésére

 szolgáló tervezés és grafikai tervezés; weboldalak készítésére szolgáló tervezés és grafikai tervezés.

 ( 111 )  238.461

 ( 151 )  2022.08.11.

 ( 210 )  M 22 00123

 ( 220 )  2022.01.14.

 ( 732 )  SAVENCIA SA, Viroflay (FR)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   29    Tej, sajt és tejtermék.

 ( 111 )  238.462

 ( 151 )  2022.08.11.

 ( 210 )  M 22 00152

 ( 220 )  2022.01.18.

 ( 732 )  Rácz Róbert, Debrecen (HU)

 ( 541 )  ENVULO

 ( 511 )  41    Információk közzététele kulturális és sport eseményekről interneten keresztül, események szervezése,

 jegyek értékesítése; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás.

 ( 111 )  238.464

 ( 151 )  2022.08.12.

 ( 210 )  M 21 03638

 ( 220 )  2021.10.22.

 ( 732 )  Mastercard International Incorporated, Purchase, New York (US)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Tudományos, tengerészeti, földmérő, fényképészeti, filmes, optikai, súlymérő, egyéb mérő-, jelző-, ellenőrző

(felügyeleti), életmentő és oktató készülékek és műszerek; elektromos energia vezetésére, kapcsolására,

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

képek rögzítésére, továbbítására, másolására szolgáló készülékek; mágneses adathordozók, hanglemezek; CD-k

(kompakt lemezek), DVD-k és egyéb, digitális rögzítésű média; szerkezetek érmebedobással működő

készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések, számítógépek;

számítógépes szoftverek és számítógépes programok (letölthető/rögzített számítógépes szoftverek); operációs

rendszer programok számítógépekhez, rögzített; kifizetési, banki, hitelkártya-, betétikártya-, fizetőkártya-,

bankautomata-, tárolt érték-, elektronikus pénzátutalási, elektronikus fizetési, számlafizetési adatok elektronikus

feldolgozására és továbbítására vonatkozó, készpénz folyósítási, tranzakció hitelesítési, útvonal választási,

engedélyezési és elszámolási szolgáltatások megkönnyítésére és adminisztrálására, csalások felderítésére és

ellenőrzésére, katasztrófa utáni helyreállításra és titkosítási szolgáltatásokhoz használt számítógépes hardverek és

szoftverek (rögzített és/vagy letölthető); távközlési és elektromos készülékek és berendezések, amelyek adatok,

beleértve hang és képek felvételére, átvitelére és reprodukciójára szolgáló készülékek; könyvelőgépek; pénzügyi

számlák számítógépes világhálón keresztüli nyomon követésére, kezelésére és elemzésére szolgáló berendezés;

számítógépes hardverek és szoftverek, amelyek helyi és nagy távolságú számítógépes hálózatok fejlesztéséhez,

karbantartásához és használatához; memóriakártyák olvasására használt rendszerek, valamint memóriákban,

integrált áramköri memóriákban és bankkártya-memóriákban lévő adatok olvasására használt rendszerek;

letölthető elektronikus kiadványok, publikációk; nyomtató-berendezések, beleértve adatfeldolgozó rendszerek és

pénzügyi tranzakciós rendszerek nyomtató berendezéseit is; kódolók és dekódolók; modemek; vezeték nélküli

hálózatokon, globális számítógépes hálózatokon és/vagy mobil távközlési eszközökön keresztül, elektronikus

úton történő fizetési ügyletek elősegítéséhez való számítógépes hardverek és szoftverek; számítógépes hardverek
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és kódoló szoftverek, kódolókulcsok, digitális igazolások, digitális aláírások, magánszemélyek, bankok és

pénzintézetek által használt bizalmas ügyfél információ tárolására, visszakeresésére és átvitelére szolgáló

szoftverek; rövid hatótávolságú kommunikációs (NFC) eszközök és rádiófrekvenciás azonosító (RFID) eszközök

azonosítását és hitelesítését elősegítő számítógépes szoftverek és hardverek; digitális pénztárcát tartalmazó

számítógépes hardverek és szoftverek, amelyek a vásárlók számlainformációit tárolják kiskereskedelmi kuponok,

utalványok, utalványkódok és engedmények elérésével és hűségjutalmak és pénzügyi jutalmak megszerzésével

kapcsolatban, amelyek ezekre a számlákra jóvá írhatóak; letölthető számítógépes programok és

alkalmazásszoftverek olyan, digitális pénztárcát tartalmazó mobiltelefonokhoz és egyéb digitális eszközökhöz,

amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára ár-összehasonlító információk, termékismertetők, valamint

mások kiskereskedelmi weboldal linkjeinek, illetve kedvezményre vonatkozó információk elérését; szoftver

alkalmazások érintés nélküli fizetőterminálokkal kapcsolatos használatra, azzal a céllal, hogy lehetővé tegyék a

kereskedők számára, hogy fogadni tudják az érintés nélküli mobil kereskedelmi tranzakciókat, a hűség

igazolására szolgáló hitelesítési információk érintés nélküli bemutatását és a kuponok, engedmények,

kedvezmények, utalványok és különleges ajánlatok megváltását érintés nélkül; szoftveralkalmazás, amely

lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy kuponokat, engedményeket, kedvezményeket, utalványokat és

speciális ajánlatokat küldjenek közvetlenül a fogyasztók mobil távközlési eszközeire érintésmentes rövid

hatótávolságú kommunikációs (NFC) és rádiófrekvenciás azonosító (RFID) kommunikáció által;

szoftveralkalmazás, amely lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy kis posztereket helyezzenek el

kiskereskedelmi és nagykereskedelmi üzlethelyiségekben, amelyeket a vásárlók leolvashatnak a mobil távközlési

eszközeikkel, így kuponokhoz, engedményekhez, kedvezményekhez, utalványokhoz és speciális ajánlatokhoz

juthatnak hozzá érintésmentes rövid hatótávolságú kommunikációs (NFC) és rádiófrekvenciás azonosító

(RFID)kommunikáció által; mobiltelefonokban és érintésmentes rövid hatótávolságú kommunikációs (NFC) és

rádiófrekvenciás azonosító (RFID) eszközökben használatos integrált áramköri chipek; mágnesesen kódolt

kártyák és integrált áramköri chipet tartalmazó kártyák (smart kártyák); biztonsági kódolt kártyák; biztonsági

tulajdonságokkal ellátott kódolt kártyák hitelesítési célokra; biztonsági tulajdonságokkal kódolt kártyák

azonosítási célokra; hologramos impregnált kártyák (kódolt); vevőkártyák, bankkártyák, hitelkártyák, betéti

kártyák, chipkártyák, tárolt értéket hordozó kártyák, elektronikus adathordozó kártyák, fizetőkártyák és

fizetőkártyák, mind kódolva; bankkártyák, melyek mágnesesen kódolt bankkártyák és banki kártyák, amelyek

mágneses memóriákat és integrált áramköri memóriákat használnak; fizetőkártya-olvasók; mágnesesen kódolt

kártyához való kártyaolvasók, elektronikus adathordozó kártyához való kártyaolvasók, elektronikus titkosító

egységek, számítógépes hardverek, számítógépes terminálok, számítógépes szoftverek pénzügyi

szolgáltatásokban, banki és távközlési ágazatokban történő használatra; számítógépes szoftverek, melyek lehetővé

teszik chipkártyák kapcsolatát terminálokkal és olvasókkal; telefonokba és egyéb kommunikációs eszközökbe

ágyazott számítógépes chipek; távközlési felszerelés; eladási tranzakciós pontok termináljai és számítógépes

szoftverek ügyleti, azonosító és pénzügyi információk átvitelére, megjelenítéséreés tárolására, pénzügyi

szolgáltatásokban, bankügyletekben és távközlési iparban történő felhasználásra; rádiófrekvenciát felismerő

eszközök [válaszjeladók]; elektronikus ellenőrző készülék vásárlói kártyák, bankkártyák, hitelkártyák, betétes

kártyák és fizetőeszköz kártyák jogosultságának ellenőrzéséhez; bankjegykiadó automaták [ATM]; számítógép

perifériák és elektronikai cikkek, amik számológépek, elektronikus szervezők, elektronikus jegyzettömbök,

zsebnaptár, mobiltelefonok, mobiltelefon-kézibeszélők, tablet számítógépek, digitális olvasók és digitális

személyi asszisztensek (PDA-k) és riasztók; egérpadok; tűzoltó készülékek; a fent említett összes áru alkatrészei

 és szerelvényei.

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; pénzügyi tanácsadás; pénzügyi információs

szolgáltatások; pénzügyi szponzorálás, támogatás; pénzügyi szolgáltatások, banki, hitelkártya-szolgáltatások,

betétikártya-szolgáltatások, fizetőkártya szolgáltatások, tárolt értékkel rendelkező kártyákon keresztül kínált előre

fizetett kártyás szolgáltatások, elektronikus hitel és terhelési tranzakciók, számlafizetési és -bemutatási

szolgáltatások, készpénzfolyósítás, csekkellenőrzés, csekk készpénzre való beváltása, betét hozzáférési és

bankautomata-szolgáltatások; tranzakció engedélyezési és elszámolási szolgáltatások, tranzakció-egyeztetés,
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készpénzkezelés, konszolidált pénzelszámolás, konszolidált jogvita-feldolgozás, pénzügyi információk adattár- és

ügyfélprofil-információs szolgáltatások vonatkozásában, valamint kapcsolódó váltási, átjáró (gateway),

elszámolási/egyeztetési, valamint alapmozgási szolgáltatások a fizetési kártyák területén, elektronikus fizetések

feldolgozása, fizetési tranzakciók hitelesítési és ellenőrzési szolgáltatásai, értékcsere szolgáltatások, biztonságos

elektronikus készpénzfizetési tranzakciók és elektronikus készpénzátutalás nyilvános számítógépes hálózatokon

keresztül, az elektronikus kereskedelem megkönnyítése céljából; pénzügyi információk, hitel és betéti kártyákkal

kapcsolatos adatok és jelentések biztosítása, elektronikus pénzátutalási és valutaváltási szolgáltatások, pénzügyi

értékelési és kockázatkezelési szolgáltatások mások számára a vásárlói hitelek területén; pénzügyi információk

számítógépes világhálózaton keresztüli terjesztése, biztonságos számítógépes információs hálózati eszközök

segítségével számítógéppel szolgáltatott pénzügyi információk és az összes fent említett szolgáltatásra vonatkozó

tanácsadó szolgáltatások; mobil távközlési eszközökön keresztül biztosított kiskereskedelmi szolgáltatások

támogatására szolgáló pénzügyi szolgáltatások, vezeték nélküli eszközökön keresztüli fizetési szolgáltatások;

online módon, elektronikus hálózatokon keresztül biztosított kiskereskedelmi szolgáltatások támogatására

szolgáló pénzügyi szolgáltatások; pénzügyi elemzés és konzultációs szolgáltatások; bankügyletek és

hitelszolgáltatások; bankügyi, fizetési, hitel-, debit-, terhelési, pénzkifizetési, tárolt értékhez való hozzáférési

szolgáltatások; csekk ellenőrzés; pénzügyi tranzakciók feldolgozása mind online módon, számítógépes

adatbázison vagy távközlési eszközökön keresztül, mind a vásárlási ponton; kártyabirtokosok pénzügyi

tranzakcióihoz kapcsolódó feldolgozási szolgáltatások bankautomatákon keresztül; egyenlegrészletek, betétek és

kivétek közlése kártyatulajdonosok részére bankautomatákon keresztül; pénzügyi rendezés és pénzügyi

engedélyezési szolgáltatások pénzügyi fizetési ügyletek feldolgozásával kapcsolatban; utazásbiztosítási

szolgáltatások; utazási csekkek és utazási bonok kiadása és beváltása; fizetőazonosítási szolgáltatások; pénzügyi

információk hitelesítése; pénzügyi nyilvántartások karbantartása; távfizetési szolgáltatások; tárolt értéket hordozó

elektronikus pénztárcás szolgáltatások, elektronikus fizetési szolgáltatások és tranzakció-hitelesítési és

-kiegyenlítési szolgáltatások; rádiófrekvenciás azonosító eszközökkel (válaszjeladókkal) végrehajtott terhelési és

jóváírási szolgáltatások; terhelési és hitelszolgáltatások kommunikációs és távközlési eszközök útján; mobil

távközlési eszközökkel nyújtott pénzügyi szolgáltatások, ideértve vezeték nélküli eszközökön keresztüli kifizetési

szolgáltatások a kiskereskedelmi szolgáltatások támogatására; hitel- és terhelési tranzakciók feldolgozása

telefonon és távközlési kapcsolaton keresztül; elektronikusan digitalizált információt használó, online, hálózaton

keresztül vagy egyéb elektronikus eszközök segítségével nyújtott pénzügyi szolgáltatások kiskereskedelmi

szolgáltatások támogatására; értékváltási szolgáltatások, amelyek értékek biztonsági átváltása, beleértve az

elektronikus beváltást smart kártyákkal elérhető számítógépes hálózatokon át; webhelyen nyújtott számlafizetési

szolgáltatások; elektronikus banki szolgáltatások globális számítógépes hálózaton keresztül, elektronikus

mobilbanki szolgáltatások, elektronikus fizetési szolgáltatások, beleértve a számlafizetési adatok elektronikus

feldolgozását és továbbítását; pénzügyi bankelszámolási szolgáltatások, online banki szolgáltatások; pénzügyi

szolgáltatások biztosítása telefonon keresztül, globális számítógépes hálózat vagy az internet segítségével;

pénzügyi szolgáltatások, amelyek érintés nélküli mobil fizetés biztosítása kereskedőkön keresztül

kiskereskedelmi, online és nagykereskedelmi helyszíneken; pénzügyi szolgáltatások, amelyek számítási

felhő-alapú digitális pénztárca biztosítása, amely a vásárlók számlainformációit tárolja kiskereskedelmi kuponok,

utalványok, utalványkódok és engedmények elérésével és ezen számlákra jóváírható hűségjutalmak és pénzügyi

jutalmak megszerzésével kapcsolatban; ingatlantulajdonhoz kapcsolódó szolgáltatások; ingatlanok értékbecslése;

ingatlanbefektetések menedzsmentje; ingatlan befektetések; ingatlanbiztosítási szolgáltatások; biztosítások

ingatlantulajdonosok számára; tulajdonnal kapcsolatos biztosítások; ingatlanfinanszírozás; ingatlanügynöki

szolgáltatások, ingatlanközvetítés; ingatlanok értékbecslése; ingatlanügynökség; ingatlan adminisztráció;

ingatlanokkal kapcsolatos pénzügyek kezelése; ingatlanhitelek biztosítása; ingatlanfejlesztéssel kapcsolatos

finanszírozási szolgáltatások; ingatlanokkal kapcsolatos pénzügyi brókeri szolgáltatások; ingatlantulajdonnal és

épületekkel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; pénzügyi szolgáltatások ingatlanvásárláshoz; ingatlanfedezetre

kötött hitelmegállapodások ügyintézése; ingatlanok osztott tulajdonának ügyintézése; ingatlanvásárlással

kapcsolatos finanszírozások ügyintézése; segítségnyújtás ingatlanok és érdekeltségek megszerzéséhez;

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

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2031



tőkebefektetés ingatlanba; befektetési szolgáltatások kereskedelmi tulajdonnal kapcsolatban; tulajdonvásárlással

kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; tulajdoneladással kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; szabad tulajdon

pénzügyi értékelése; bérelt tulajdon, ingatlan pénzügyi értékelése; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos

ügyintézés; saját tulajdonú ingatlan lízingje; ingatlantulajdon-beli tranzakciókhoz kapcsolódó ingatlankezelési

szolgáltatások; vagyon értékbecslés; tulajdonportfólió menedzsment; vagyonkezelés, tulajdon menedzsment;

tanácsadási szolgáltatások ingatlan-tulajdonjoggal kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások ingatlanbecsléssel

kapcsolatban; vállalati ingatlanhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; ingatlanhoz kapcsolódó

számítógépesített tájékoztatás; ingatlantanácsadás; ingatlantulajdonhoz kapcsolódó tájékoztatás; tulajdonipiachoz

kapcsolódó tájékoztatás; ingatlanszerzéshez kapcsolódó kutatási szolgáltatások; ingatlanválasztáshoz kapcsolódó

vizsgálati szolgáltatások; jelzálog finanszírozás és vagyonbiztosítás; konzultációs szolgáltatások a fizetési

megoldások, banki ügyletek, hitelkártya, betéti kártya és fizetési kártya vonatkozásában; összes fent említett

 szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás.

 ( 111 )  238.465

 ( 151 )  2022.08.12.

 ( 210 )  M 21 03292

 ( 220 )  2021.09.16.

 ( 732 )  Eurolares Kft., Baja (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Épületgépészeti kivitelezés; építés controlling- kivitelezés-felügyelet; napenergiás hőtermelő berendezések

 üzembe helyezése és karbantartása.

 ( 111 )  238.466

 ( 151 )  2022.08.12.

 ( 210 )  M 21 04188

 ( 220 )  2021.12.13.

 ( 732 )  Modern Hostel Property Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Fridman Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt; étkezési olajok és zsírok.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  238.467

 ( 151 )  2022.08.12.

 ( 210 )  M 21 03807
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 ( 220 )  2021.11.11.

 ( 732 )  BÁV Aukciósház és Záloghitel Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Jakab Borbála, Budapest

 ( 541 )  A jó pénzügyi partner aranyat ér!

 ( 511 )   35    Ékszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

 36    Ékszerek értékbecslése; nemesfémek értékbecslése; nemesfémek biztonságos letétbe helyezése;

széfszolgáltatások; műtárgyak értékbecslése; zálogház szolgáltatások; zálog kölcsönzési szolgáltatások; régiségek

értékbecslése; régiségek értékbecslésével kapcsolatos tájékoztatás; drágakövek értékbecslése; drágakő és

féldrágakő értékbecslés; gyémántok, drágakövek és nemesfémek értékbecslése; pénzügyi közvetítői

szolgáltatások; megtakarítással kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; jelzáloghitelek és pénzügyi szolgáltatások;

 készpénzkifizetéssel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások.

 ( 111 )  238.468

 ( 151 )  2022.08.12.

 ( 210 )  M 21 03291

 ( 220 )  2021.09.16.

 ( 732 )  Urbantsek-Mayer Fanni Julianna, Gyömrő (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Testápolási cikkek; testápolási és szépségápolási készítmények; bőr-, szem- és körömápoló készítmények;

 nem gyógyhatású masszázskrémek; illóolaj keverékek.

 5    Gyógyászati termékek; sportkrémek; egészségügyi készítmények; higiéniás készítmények.

 44    Emberi egészségügyi szolgáltatások; masszázs szolgáltatás; kozmetikai szolgáltatás; aromaterápiás

 szolgáltatás; reflexológiai szolgálatás.

 ( 111 )  238.469

 ( 151 )  2022.08.12.

 ( 210 )  M 22 00165

 ( 220 )  2022.01.19.

 ( 732 )  Medve Barbara, Gyomaendrőd (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   44    Egészségügyi tanácsadás, táplálkozási tanácsadás.

 ( 111 )  238.470

 ( 151 )  2022.08.12.

 ( 210 )  M 21 03639

 ( 220 )  2021.10.22.

 ( 732 )  BASF Agro B.V., Arnhem (NL), Zweigniederlassung Freienbach, Pfäffikon SZ (CH)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ALIOS

 ( 511 ) 1    Mezőgazdaságban, kertészetben és erdészetben használt vegyi anyagok, növényerősítő készítmények, a

növények stresszkezelését szolgáló kémiai vagy biológiai készítmények, növénynövekedést szabályozó

készítmények, vetőmagok kezelésére szolgáló kémiai készítmények; vetőmagok génjei a mezőgazdasági

 termeléshez.

5    Kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; rovarirtó szerek, inszekticidek; gombaölő szerek,

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

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2033



 fungicidek; gyomirtók; növényvédőszerek.

  31    Mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti termékek; vetőmagok; magvak és növények vegetatív részei.

 ( 111 )  238.471

 ( 151 )  2022.08.12.

 ( 210 )  M 19 02634

 ( 220 )  2019.08.29.

 ( 732 )  Scitec International S.á r.l., Luxembourg (LU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; ásványi élelmiszer-kiegészítők; élesztő tartalmú

étrend-kiegészítők; étrend-kiegészítő enzimek; gyógyszertartó dobozok, hordozható, feltöltve; kazein

étrend-kiegészítők; lecitin étrend-kiegészítők; lenmagolaj étrend-kiegészítők; protein étrend-kiegészítők;

táplálék-kiegészítők; emberi fogyasztásra szánt étrend-kiegészítők, táplálékkiegészítők, tápanyagadalékok és

vitaminkészítmények; proteint tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők; kreatint

tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők; karnitint tartalmazó

étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők; vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők,

élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők; ásványi anyagokat tartalmazó étrend-kiegészítők,

élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők; kondroitint tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők,

táplálékkiegészítők; glükózamint tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők;

aminosavakat tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők; sportolóknak szánt

élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, étrend-kiegészítők; súlyszabályozó élelmiszer-kiegészítők,

étrend-kiegészítők, táplálékkiegészítők por, kapszula vagy tabletta formájában; testsúlykontrollhoz használt

táplálékkiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők por, kapszula és tabletta formájában; izom- és

tömegnövelő táplálékkiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők por, kapszula és tabletta formájában;

aminosavakat tartalmazó étrend- és táplálékkiegészítők; vitamin és ásványi anyag kiegészítők; vitaminok és

vitamin-készítmények; vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők; ásványi táplálékkiegészítők emberi

fogyasztásra; ásványi élelmiszer-kiegészítők; proteint tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők,

táplálékkiegészítők, nem gyógyászati használatra; kreatint tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők,

táplálékkiegészítők, nem gyógyászati használatra; karnitint tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők,

táplálékkiegészítők, nem gyógyászati használatra; vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők,

élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, nem gyógyászati használatra; ásványi anyagokat tartalmazó

étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, nem gyógyászati használatra; kondroitint tartalmazó

étrend-kiegészítők, élelmiszer- kiegészítők, táplálékkiegészítők, nem gyógyászati használatra; glükózamint

tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, nem gyógyászati használatra;

aminosavakat tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, nem gyógyászati

 használatra; proteincsipszek mint étrend-kiegészítők.

 14    Órák és más időmérő eszközök; rugóházak [óragyártás]; óratokok órákhoz és karórákhoz [óragyártás];

díszdobozok órákhoz; kronográfok [órák]; időmérők; időmérő eszközök; óradobozok, óratokok; óramutatók

[óragyártás]; órák; elektronikus órák, karórák; óraszerkezetek, óraművek; ellenőrző órák [központi órák];

óralapok [óra- és karóragyártáshoz]; stopperórák; szíjak órákhoz; óratokok; karórák; óraüvegek; órarugók;

 karkötőórák.

 16    Nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek (papíráruk); papíripari vagy

háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek részére; tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével);
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csomagolásra szolgáló műanyagok; nyomdabetűk; klisék; poszterek; reklámplakátok; katalógusok;

reklámkiadványok; nyomtatott hirdetések; hirdetőplakát; csomagolóanyagok; buborékfólia (műanyag -)

csomagoláshoz; műanyag zacskók csomagoláshoz; csomagolóanyagok kartonból; papírból, kartonból vagy

műanyagból készült tasakok és cikkek árucikkek csomagoláshoz és tároláshoz; műanyag vízszigetelő fólia

 csomagoláshoz; műanyagfóliák csomagolásra; színes zsebkendők (papírból).

 18    Utazótáskák és bőröndök; esernyők és napernyők; hátizsákok, hátitáskák; hétköznapi, utcai táskák; atlétikai

 táskák; sporthátizsákok; sporttáskák, tornazsákok és tornazsák.

 21    Eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai célokra; cukorkásdobozok; kézi keverőpalackok

[koktél shaker]; koktélkeverők; csészék; ivópalackok sportoláshoz; üvegáru italokhoz; cukortartók; ivópalackok;

tárolók, gyógyszeres dobozok, kapszulák és vitaminok számára [nem gyógyászati célokra]; gyógyszeres dobozok

 [nem gyógyászati célokra]; háztartási használatra szánt személyes adagolók pirulákhoz vagy kapszulákhoz.

  24    Textíliák és textiláruk; ágyneműk; asztalneműk; törölközők.

 25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk; nadrágok; alsónadrágok; alsóruházat, fehérneműk; alsószoknyák; szabott

bélések (ruhák részei); boák (nyakbavalók); bodyk (alsóruházat); bőrruházat; stoplik futballcipőkhöz; magas

szárú cipő felsőrészek; lábbelik; cipősarkak; cipőtalpbetétek; fém cipőkellékek; kapucnik mint ruházat;

csúszásgátlók lábbelikhez; dzsekik, mint ruházat; kötényruhák; dzsörzék (ruházat); egyenruhák; testnadrágok;

kalapáruk; szövetkabátok, felöltők; felsőruházat; fityulák; fülvédők (ruházat); fürdőköpenyek, fürdőköntösök;

fürdőnadrágok, úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdőruhák, úszódresszek; úszósapkák; fürdőszandálok,

fürdőcipők; futballcipők; fűzős bakancsok, csizmák; trikó [alsónemű], kombiné; gabardin (ruházat); stólák, váll

takarására szolgáló ruhadarabok; zoknitartók; csípőszorítók; harisnyaáruk, kötöttáruk; ingek; rövid ujjú ingek;

fűzők (derékig érő); izzadságfelszívó alsóruházat; izzadságfelszívó harisnyák; hónaljvédők; kabátok, dzsekik;

kalapvázak; kamáslik [lábszárvédők]; cipőorrok; orárion [egyházi ruházat]; kemény ingmellek, plasztronok;

sapkák; kerékpáros ruházat; készruhák; kesztyűk öltözködési célra; kézelők [ruházat]; kezeslábasok; kombinék

(alsóruházat); köntösök, pongyolák; öltönyök; kötények (ruházat); kötöttáruk (ruházat); cipőfelsőrészek;

lábszármelegítők; levehető gallérok; bokacsizmák; magas szárú lábbelik; mantilla fátyol; tűzött kabátok mint

ruhaneműk; pulóverek; mellények; horgászmellények; melltartók; műbőr ruházat; muffok (ruhaneműk);

overallok, munkaruhák; ascot nyakkendők; hosszúnadrágok, nadrágok; nyakkendők; gallérvédők; wetsuit ruhák

vízisíeléshez; övek (ruhadarabok); kalapok (papír -) [ruházat]; papírruházat; papucsok; parkák; pénztárca övek

[öltözködés]; pizsamák; pólók; poncsók; prémsálak [szőrmék]; rámák lábbelikhez; ruházati cikkek; ruhazsebek;

sálak; sapkaellenzők; sapkák [fejfedők]; sárcipők, gumicsizmák; síbakancsok, sícipők; síkesztyűk; skortok

[sportszoknyák]; spárgatalpú cipők vagy szandálok; sportcipő; sportcipők, atlétacipők; trikók; strandcipők;

strandruházat; svájcisapkák, barettek; szandálok; sport sild; szoknyák; szőrmebéléses kabátok; szőrmék (ruházat);

talpak lábbelikhez; nadrágleszorítók, pantallók; harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók; lovaglónadrágok;

tornacipők; tornaruházat; egyujjas kesztyűk; vállkendők, nagykendők; selyemövek, vállszalagok; vízhatlan,

vízálló ruházat; zoknik; zuhanyzó sapkák; férfipólók; nyomtatott pólók; ujjatlan pólók férfiaknak; atlétatrikók

férfiaknak; női pólók; atlétatrikók nőknek; kapucnis felsők; rövidnadrágok, shortok; tornanadrágok; szövet

rövidnadrágok férfiaknak; melegítő rövidnadrágok férfiaknak; szövet rövidnadrágok nőknek; melegítő

rövidnadrágok nőknek; melegítőnadrágok férfiaknak; melegítőnadrágok nőknek; melegítőfelsők férfiaknak;

melegítőfelsők nőknek; baseball sapkák; kámzsák; tavaszi/őszi dzsekik, átmeneti dzsekik férfiaknak; tavaszi/őszi

 dzsekik, átmeneti dzsekik nőknek.

 28    Torna- és sporttermékek; testedző berendezések; ökölvívó kesztyűk, bokszkesztyűk [boxkesztyűk]; súlyzók;

mellkas expanderek [edzőeszközök]; fitneszgépek; védőpárnázatok, védőtömések [sportruházat részei];

bokszzsákok [boxzsákok]; álló edzőkerékpárok, szobabiciklik; súlyemelő övek [sportcikkek]; edzőkesztyűk;

derék stabilizáló övek sportolási célra; sporttevékenységekhez kialakított karkötők; hevederek, gurtnik sportolási

 célra; kötések sportolási célra; edzőkesztyűk sportolási célra.

 29    Mogyoróvaj; halból készített élelmiszerek; csokoládés mogyoróvaj; leveskészítmények; levesek; proteint

tartalmazó tejalapú italok; kreatint tartalmazó tejalapú italok; karnitint tartalmazó tejalapú italok; aminosavakat

tartalmazó tejalapú italok; proteint tartalmazó, állati eredetű dúsított, feldolgozott élelmiszerek; kreatint
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tartalmazó, állati eredetű dúsított, feldolgozott élelmiszerek; karnitint tartalmazó, állati eredetű dúsított,

feldolgozott élelmiszerek; vitaminokat tartalmazó, állati eredetű dúsított, feldolgozott élelmiszerek; ásványi

anyagokat tartalmazó, állati eredetű dúsított, feldolgozott élelmiszerek; kondroitint tartalmazó, állati eredetű

dúsított, feldolgozott élelmiszerek; glükózamint tartalmazó, állati eredetű dúsított, feldolgozott élelmiszerek;

aminosavakat tartalmazó, állati eredetű dúsított, feldolgozott élelmiszerek; súlyszabályozó, állati eredetű

élelmiszer-készítmények por, kapszula és tabletta formájában, nem gyógyászati használatra; testsúlykontrollhoz

használt, állati eredetű élelmiszer-készítmények por, kapszula és tabletta formájában, nem gyógyászati

használatra; izom- és tömegnövelő, állati eredetű élelmiszer-készítmények por, kapszula és tabletta formájában,

 nem gyógyászati használatra; tejturmix alapok.

 30    Kakaó és kávépótló szerek; fagylaltporok; kávé alapú italok; magas protein tartalmú gabonaszeletek;

palacsinták; pótkávé; pudingok; süteménypor; zab alapú ételek; proteinnel dúsított csokoládészeletek;

sporttevékenységhez csokoládészelet; szénhidrát készítmények élelmiszerekhez; glükóz étkezési használatra;

proteint tartalmazó, növényi eredetű dúsított, feldolgozott élelmiszerek; kreatint tartalmazó, növényi eredetű

dúsított, feldolgozott élelmiszerek; karnitint tartalmazó, növényi eredetű dúsított, feldolgozott élelmiszerek;

vitaminokat tartalmazó, növényi eredetű dúsított, feldolgozott élelmiszerek; ásványi anyagokat tartalmazó,

növényi eredetű dúsított, feldolgozott ételek; kondroitint tartalmazó, növényi eredetű dúsított, feldolgozott

élelmiszerek; glükózamint tartalmazó, növényi eredetű dúsított, feldolgozott élelmiszerek; aminosavakat

tartalmazó, növényi eredetű dúsított, feldolgozott élelmiszerek; súlyszabályozó, növényi eredetű

élelmiszer-készítmények por, kapszula és tabletta formájában, nem gyógyászati használatra; testsúlykontrollhoz

használt, növényi eredetű élelmiszer-készítmények por, kapszula és tabletta formájában, nem gyógyászati

használatra; izom- és tömegnövelő, növényi eredetű élelmiszer-készítmények por, kapszula és tabletta

 formájában, nem gyógyászati használatra.

 32    Alkoholmentes italok; izotóniás italok; smoothie-k (gyümölcs- vagy zöldségitalok); proteint tartalmazó

alkoholmentes italok; kreatint tartalmazó alkoholmentes italok; aminosavakat tartalmazó alkoholmentes italok;

karnitint tartalmazó alkoholmentes italok; vitamintartalmú italok; proteinnel dúsított sportitalok; fehérjealapú,

alkoholmentes italok; energiaitalok; koffenintartalmú energiaitalok; energiaitalok (nem gyógyászati használatra);

azonnal fogyasztható alkoholmentes italtermékek; izotóniás italok; izotóniás italok (nem gyógyászati

 használatra).

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció, irodai munkák; árubemutatás; áruk

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; termékminták, áruminták terjesztése; ellátási

szolgáltatások külső felek részére (termékek és szolgáltatások beszerzése más szervezetek számára);

divatbemutatók szervezése promóciós célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; reklámlevél szolgáltatás;

hirdetési felület kölcsönzése; hirdetési rovatok készítése; honlapforgalom optimalizálása; import-export

ügynökségek; kereskedelmi információk és tanácsadás a vásárlók számára (vásárlói tanácsadó üzlet);

kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások;

kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; keresőoptimalizálás; konzultáció személyzeti kérdésekben;

kommunikáció átírása (irodai funkciók); közönségszolgálati szolgáltatások; kutatások ügyletekkel kapcsolatban;

marketing szolgáltatások; áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; alvállalkozói

szolgáltatások (kereskedelmi támogatás); költségelemzés; Pay Per Click (PPC) hirdetés; piackutatás; rádiós

reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok (röplapok, prospektusok,

nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámterjesztés; reklámfilmek készítése; reklámszövegek publikálása;

reklámszövegek írása; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi

vagy iparvállalatok irányításában és működtetésében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében;

statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés; üzletviteli konzultációs szolgáltatások;

számlakivonatok összeállítása; számlázás; szponzorok felkutatása; telemarketing szolgáltatások; televíziós

reklámozás; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; üzleti információk; üzletvitel sportolók számára; vásárlási

megrendelések ügyintézése; kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások, valamint reklámozás a

következőkre vonatkozóan: emberi fogyasztásra szánt étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, tápértékkel
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rendelkező adalékanyagok és vitaminkészítmények, proteint tartalmazó étrend-kiegészítők,

élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők; kreatint tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők,

táplálékkiegészítők; karnitint tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők;

vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők; ásványi anyagokat

tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők; kondroitint tartalmazó

étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők; glükózamint tartalmazó étrend-kiegészítők,

élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők; aminosavakat tartalmazó étrend-kiegészítők, élelmiszer-kiegészítők,

táplálékkiegészítők; kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások, valamint reklámozás a következőkre

vonatkozóan: sportolóknak szánt élelmiszer-kiegészítők, táplálékkiegészítők, étrend-kiegészítők, proteint

tartalmazó dúsított élelmiszerek, súlyszabályozó élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők, táplálékkiegészítők

por, kapszula vagy tabletta formájában; kreatint tartalmazó dúsított élelmiszerek, súlyszabályozó

élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők, táplálékkiegészítők por, kapszula vagy tabletta formájában; karnitint

tartalmazó dúsított élelmiszerek, súlyszabályozó élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők, táplálékkiegészítők

por, kapszula vagy tabletta formájában; vitaminokat tartalmazó dúsított élelmiszerek, súlyszabályozó

élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők, táplálékkiegészítő por, kapszula vagy tabletta formájában; ásványi

anyagokat tartalmazó dúsított élelmiszerek, súlyszabályozó élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők,

táplálékkiegészítők por, kapszula vagy tabletta formájában; kondroitint tartalmazó dúsított élelmiszerek,

súlyszabályozó élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők, táplálékkiegészítők por, kapszula vagy tabletta

formájában; glükózamint tartalmazó dúsított élelmiszerek, súlyszabályozó élelmiszer-kiegészítők,

étrend-kiegészítők, táplálékkiegészítők por, kapszula vagy tabletta formájában; aminosavakat tartalmazó dúsított

élelmiszerek, súlyszabályozó élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők, táplálékkiegészítők por, kapszula vagy

tabletta formájában; kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások, valamint reklámozás a következőkre

vonatkozóan: testsúlykontrollhoz használt táplálékkiegészítők, élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők por,

kapszula vagy tabletta formájában, izom- és tömegnövelő táplálékkiegészítők, élelmiszer-kiegészítők,

étrend-kiegészítők por, kapszula vagy tabletta formájában, proteinalapú étrend-kiegészítők, aminosavakból álló

élelmiszer-kiegészítők, vitaminalapú kiegészítők, vitamin- és ásványianyag-alapú kiegészítők; kiskereskedelmi és

nagykereskedelmi szolgáltatások, valamint reklámozás a következőkre vonatkozóan: vitaminok és

vitaminkészítmények, vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők, vitaminkészítmények élelmiszer-kiegészítők

formájában, ásványi étrend-kiegészítők emberi fogyasztásra, ásványi élelmiszer-kiegészítők, karnitin alapú

étrend-kiegészítők, glükózalapú étrend-kiegészítők, glükózamin alapú étrend-kiegészítők, kondroitin

készítmények, kondroitin alapú étrend-kiegészítők; kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások,

valamint reklámozás a következőkre vonatkozóan: kreatin alapú étrend-kiegészítők, sportolóknak szánt protein;

sportolóknak szánt kreatin alapú élelmiszerek, nem gyógyászati használatra; sportolóknak szánt karnitin alapú

élelmiszerek, nem gyógyászati használatra; sportolóknak szánt vitamin alapú élelmiszerek nem gyógyászati

használatra; sportolóknak szánt, ásványi anyag alapú élelmiszerek, nem gyógyászati használatra; sportolóknak

szánt kondroitin alapú élelmiszerek, nem gyógyászati használatra; sportolóknak szánt glükózamin alapú

élelmiszerek, nem gyógyászati használatra; sportolóknak szánt aminosav alapú élelmiszerek, nem gyógyászati

használatra; kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások, valamint reklámozás a következőkre

vonatkozóan: élelmiszerek, melyek proteint tartalmaznak; élelmiszerek, melyek kreatint tartalmaznak;

élelmiszerek, melyek karnitint tartalmaznak; élelmiszerek, melyek vitaminokat tartalmaznak; élelmiszerek,

melyek ásványi anyagokat tartalmaznak; élelmiszerek, melyek kondroitint tartalmaznak; élelmiszerek, melyek

glükózamint tartalmaznak; élelmiszerek, melyek aminosavakat tartalmaznak; protein-, kreatin-, karnitin-,

vitamin-, ásványianyag-, aminosav-, glükózamin- és kondroitin alapú élelmiszerek; kiskereskedelmi és

nagykereskedelmi szolgáltatások, valamint reklámozás a következőkre vonatkozóan: proteint tartalmazó dúsított

élelmiszerek; kreatint tartalmazó dúsított élelmiszerek; karnitint tartalmazó dúsított élelmiszerek; vitaminokat

tartalmazó dúsított élelmiszerek; ásványi anyagokat tartalmazó dúsított élelmiszerek; kondroitint tartalmazó

dúsított élelmiszerek; glükózamint tartalmazó dúsított élelmiszerek; aminosavakat tartalmazó dúsított

élelmiszerek; proteint tartalmazó étrend-kiegészítők; kreatint tartalmazó étrend-kiegészítők; karnitint tartalmazó
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étrend-kiegészítők; vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők; ásványi anyagokat tartalmazó étrend-kiegészítők;

kondroitint tartalmazó étrend-kiegészítők; glükózamint tartalmazó étrend-kiegészítők; aminosavakat tartalmazó

étrend-kiegészítők; kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások, valamint reklámozás a következőkre

vonatkozóan: élelmiszer-kiegészítők; táplálékkiegészítők, nem gyógyászati használatra; súlyszabályozó

élelmiszer-készítmények por, kapszula vagy tabletta formájában, nem gyógyászati használatra;

testsúlykontrollhoz használt élelmiszer-készítmények por, kapszula vagy tabletta formájában, nem gyógyászati

használatra; kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások, valamint reklámozás a következőkre

vonatkozóan: izom- és tömegnövelő élelmiszer-készítmények por, kapszula vagy tabletta formájában, nem

gyógyászati használatra; tej és tejtermékek; tejsavó és egyéb tejtermékek; proteines tej; szójalecitin étkezési

célokra; lenmagolaj étkezési célokra; proteinalapú élelmiszerek; proteint tartalmazó tejalapú italok,

proteincsipszek; kreatint tartalmazó tejalapú italok, proteincsipszek; karnitint tartalmazó tejalapú italok,

proteincsipszek; aminosavakat tartalmazó tejalapú italok, proteincsipszek; kiskereskedelmi és nagykereskedelmi

szolgáltatások, valamint reklámozás a következőkre vonatkozóan: szénhidrát alapú élelmiszerek; italok, melyek

proteint tartalmaznak; italok, melyek kreatint tartalmaznak; italok, melyek aminosavakat tartalmaznak; italok,

melyek karnitint tartalmaznak; vitaminokat tartalmazó italok; kiskereskedelmi és nagykereskedelmi

szolgáltatások, valamint reklámozás a következőkre vonatkozóan: proteinnel dúsított sportitalok; proteinalapú

italok; energiaitalok; koffeint tartalmazó energiaitalok, energiaitalok [nem gyógyászati használatra]; azonnal

fogyasztható alkoholmentes italtermékek; izotóniás italok; izotóniás alkoholmentes italok; izotóniás italok [nem

 gyógyászati használatra].

 41    Szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; fitnesz tanácsadás; sportrendezvények

szervezésével kapcsolatos tanácsadás; edzési [fitnesz] tanácsadási szolgáltatások; táplálkozással kapcsolatos

oktatási szolgáltatások; táplálkozáshoz kapcsolódó útmutatás nyújtása; személyi edző szolgáltatások [fitnesz

 edzés].

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

kutatás; táplálkozási kutatás; sporttáplálkozási kutatás; élelmiszerek kutatása; ételek és italok területén történő

 műszaki kutatással kapcsolatos műszaki konzultáció.

 44    Táplálkozási tanácsadás; sporttáplálkozási tanácsadás; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások;

táplálkozási konzultáció; táplálkozási információk nyújtása; táplálkozással kapcsolatos információnyújtás;

táplálkozással kapcsolatos tanácsadás; étrendi és táplálkozási útmutatás; táplálkozási és étrendi tanácsadás;

táplálkozással kapcsolatos szakmai konzultáció; táplálkozási tanácsadási és tájékoztatási szolgáltatások;

tájékoztatás étrendi és táplálkozási tanácsokkal kapcsolatban; tájékoztatás étrendi és táplálkozási kiegészítőkkel

 kapcsolatban; információk biztosítása étrend-kiegészítőkről és táplálkozásról.

 ( 111 )  238.472

 ( 151 )  2022.08.12.

 ( 210 )  M 21 04361

 ( 220 )  2021.12.29.

 ( 732 )  WeLoveShirts Korlátolt Felelősségű Társaság, Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Bagócsi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  A világnak csak egy anya vagy de nekünk te vagy a világ

 ( 511 )  25    Férfi, női és gyermek ruházat; kisgyermek ruházat; ruhák csecsemők és kisgyermekek számára; pólóingek,

 kötött ingek, pólók; pulóverek, kötényruhák; ruházati cikkek; nyomtatott pólók.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: nyomatok, grafikai nyomatok, művészeti grafikai nyomatok, vászonnyomatok, képek, művészi

képek, nyomatok képek formájában, táskák, kézitáskák, vászontáskák, bögrék, korsók, csészék és bögrék,

párnahuzatok, párna-/díszpárnahuzatok, férfi, női és gyermek ruházat, kisgyermek ruházat, ruházati cikkek, ruhák

 csecsemők és kisgyermekek számára.

 ( 111 )  238.473
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 ( 151 )  2022.08.12.

 ( 210 )  M 21 04362

 ( 220 )  2021.12.29.

 ( 732 )  WeLoveShirts Korlátolt Felelősségű Társaság, Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Bagócsi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Ha papa nem tudja megjavítani akkor senki sem tudja

 ( 511 )  25    Férfi, női és gyermek ruházat; kisgyermek ruházat; ruhák csecsemők és kisgyermekek számára; pólóingek,

 kötött ingek, pólók; pulóverek, kötényruhák; ruházati cikkek; nyomtatott pólók.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: nyomatok, grafikai nyomatok, művészeti grafikai nyomatok, vászonnyomatok, képek, művészi

képek, nyomatok képek formájában, táskák, kézitáskák, vászontáskák, bögrék, korsók, csészék és bögrék,

párnahuzatok, párna-/díszpárnahuzatok, férfi, női és gyermek ruházat, kisgyermek ruházat, ruházati cikkek, ruhák

 csecsemők és kisgyermekek számára.

 ( 111 )  238.474

 ( 151 )  2022.08.12.

 ( 210 )  M 21 04365

 ( 220 )  2021.12.29.

 ( 732 )  WeLoveShirts Korlátolt Felelősségű Társaság, Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Bagócsi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Ha mama nem tudja megsütni akkor senki sem tudja

 ( 511 )  25    Férfi, női és gyermek ruházat; kisgyermek ruházat; ruhák csecsemők és kisgyermekek számára; pólóingek,

 kötött ingek, pólók; pulóverek, kötényruhák; ruházati cikkek; nyomtatott pólók.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: nyomatok, grafikai nyomatok, művészeti grafikai nyomatok, vászonnyomatok, képek, művészi

képek, nyomatok képek formájában, táskák, kézitáskák, vászontáskák, bögrék, korsók, csészék és bögrék,

párnahuzatok, párna-/díszpárnahuzatok, férfi, női és gyermek ruházat, kisgyermek ruházat, ruházati cikkek, ruhák

 csecsemők és kisgyermekek számára.

 ( 111 )  238.475

 ( 151 )  2022.08.12.

 ( 210 )  M 21 04368

 ( 220 )  2021.12.29.

 ( 732 )  WeLoveShirts Korlátolt Felelősségű Társaság, Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Bagócsi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Férfi, női és gyermek ruházat; kisgyermek ruházat; ruhák csecsemők és kisgyermekek számára; pólóingek,

 kötött ingek, pólók; pulóverek, kötényruhák; ruházati cikkek; nyomtatott pólók.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: nyomatok, grafikai nyomatok, művészeti grafikai nyomatok, vászonnyomatok, képek, művészi

képek, nyomatok képek formájában, táskák, kézitáskák, vászontáskák, bögrék, korsók, csészék és bögrék,

párnahuzatok, párna-/díszpárnahuzatok, férfi, női és gyermek ruházat, kisgyermek ruházat, ruházati cikkek, ruhák

 csecsemők és kisgyermekek számára.

 ( 111 )  238.476
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 ( 151 )  2022.08.12.

 ( 210 )  M 21 04367

 ( 220 )  2021.12.29.

 ( 732 )  WeLoveShirts Korlátolt Felelősségű Társaság, Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Bagócsi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Férfi, női és gyermek ruházat; kisgyermek ruházat; ruhák csecsemők és kisgyermekek számára; pólóingek,

 kötött ingek, pólók; pulóverek, kötényruhák; ruházati cikkek; nyomtatott pólók.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: nyomatok, grafikai nyomatok, művészeti grafikai nyomatok, vászonnyomatok, képek, művészi

képek, nyomatok képek formájában, táskák, kézitáskák, vászontáskák, bögrék, korsók, csészék és bögrék,

párnahuzatok, párna-/díszpárnahuzatok, férfi, női és gyermek ruházat, kisgyermek ruházat, ruházati cikkek, ruhák

 csecsemők és kisgyermekek számára.

 ( 111 )  238.477

 ( 151 )  2022.08.12.

 ( 210 )  M 21 04370

 ( 220 )  2021.12.29.

 ( 732 )  WeLoveShirts Korlátolt Felelősségű Társaság, Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Bagócsi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Én egy apuka vagyok, olyan mint egy normál apuka csak sokkal menőbb

 ( 511 )  25    Férfi, női és gyermek ruházat; kisgyermek ruházat; ruhák csecsemők és kisgyermekek számára; pólóingek,

 kötött ingek, pólók; pulóverek, kötényruhák; ruházati cikkek; nyomtatott pólók.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: nyomatok, grafikai nyomatok, művészeti grafikai nyomatok, vászonnyomatok, képek, művészi

képek, nyomatok képek formájában, táskák, kézitáskák, vászontáskák, bögrék, korsók, csészék és bögrék,

párnahuzatok, párna-/díszpárnahuzatok, férfi, női és gyermek ruházat, kisgyermek ruházat, ruházati cikkek, ruhák

 csecsemők és kisgyermekek számára.

 ( 111 )  238.478

 ( 151 )  2022.08.12.

 ( 210 )  M 21 04371

 ( 220 )  2021.12.29.

 ( 732 )  WeLoveShirts Korlátolt Felelősségű Társaság, Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Bagócsi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  A halak hívnak, mennem kell

 ( 511 )  25    Férfi, női és gyermek ruházat; kisgyermek ruházat; ruhák csecsemők és kisgyermekek számára; pólóingek,

 kötött ingek, pólók; pulóverek, kötényruhák; ruházati cikkek; nyomtatott pólók.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: nyomatok, grafikai nyomatok, művészeti grafikai nyomatok, vászonnyomatok, képek, művészi

képek, nyomatok képek formájában, táskák, kézitáskák, vászontáskák, bögrék, korsók, csészék és bögrék,

párnahuzatok, párna-/díszpárnahuzatok, férfi, női és gyermek ruházat, kisgyermek ruházat, ruházati cikkek, ruhák

 csecsemők és kisgyermekek számára.

 ( 111 )  238.479
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 ( 151 )  2022.08.12.

 ( 210 )  M 21 04377

 ( 220 )  2021.12.29.

 ( 732 )  WeLoveShirts Korlátolt Felelősségű Társaság, Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Bagócsi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Néhányan a nevemen szólítanak, de anyának hívnak a legfontosabbak

 ( 511 )  25    Férfi, női és gyermek ruházat; kisgyermek ruházat; ruhák csecsemők és kisgyermekek számára; pólóingek,

 kötött ingek, pólók; pulóverek, kötényruhák; ruházati cikkek; nyomtatott pólók.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: nyomatok, grafikai nyomatok, művészeti grafikai nyomatok, vászonnyomatok, képek, művészi

képek, nyomatok képek formájában, táskák, kézitáskák, vászontáskák, bögrék, korsók, csészék és bögrék,

párnahuzatok, párna-/díszpárnahuzatok, férfi, női és gyermek ruházat, kisgyermek ruházat, ruházati cikkek, ruhák

 csecsemők és kisgyermekek számára.

 ( 111 )  238.480

 ( 151 )  2022.08.12.

 ( 210 )  M 22 00171

 ( 220 )  2022.01.19.

 ( 732 )  BONDUELLE CENTRAL EUROPE Kft., Nagykőrös (HU)

 ( 740 )  Gerey Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok.

 ( 111 )  238.481

 ( 151 )  2022.08.12.

 ( 210 )  M 22 00156

 ( 220 )  2022.01.19.

 ( 732 )  UNIX AUTÓ Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  UNIX

 ( 511 )  35    Gépjárműtartozékokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; gépjárműtartozékokkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások; gépjárműalkatrészekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;

gépjárműalkatrészekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; autós kiegészítőkkel kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; autós kiegészítőkkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; hirdetés és

reklámozás; reklámozás, promóciós szolgáltatások; gépjárműiparral kapcsolatos hirdetési szolgáltatások;

 autóipari kereskedelmi bemutatók lebonyolítása.

 ( 111 )  238.482

 ( 151 )  2022.08.12.

 ( 210 )  M 21 04364

 ( 220 )  2021.12.29.

 ( 732 )  WeLoveShirts Korlátolt Felelősségű Társaság, Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Bagócsi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  The walking dad
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 ( 511 )  25    Férfi, női és gyermek ruházat; kisgyermek ruházat; ruhák csecsemők és kisgyermekek számára; pólóingek,

 kötött ingek, pólók; pulóverek, kötényruhák; ruházati cikkek; nyomtatott pólók.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: nyomatok, grafikai nyomatok, művészeti grafikai nyomatok, vászonnyomatok, képek, művészi

képek, nyomatok képek formájában, táskák, kézitáskák, vászontáskák, bögrék, korsók, csészék és bögrék,

párnahuzatok, párna-/díszpárnahuzatok, férfi, női és gyermek ruházat, kisgyermek ruházat, ruházati cikkek, ruhák

 csecsemők és kisgyermekek számára.

 ( 111 )  238.483

 ( 151 )  2022.08.12.

 ( 210 )  M 21 04366

 ( 220 )  2021.12.29.

 ( 732 )  WeLoveShirts Korlátolt Felelősségű Társaság, Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Bagócsi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Ha anya nem tudja megsütni akkor senki sem tudja

 ( 511 )  25    Férfi, női és gyermek ruházat; kisgyermek ruházat; ruhák csecsemők és kisgyermekek számára; pólóingek,

 kötött ingek, pólók; pulóverek, kötényruhák; ruházati cikkek; nyomtatott pólók.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások:nyomatok, grafikai nyomatok, művészeti grafikai nyomatok, vászonnyomatok, képek, művészi

képek, nyomatok képek formájában, táskák, kézitáskák, vászontáskák, bögrék, korsók, csészék és bögrék,

párnahuzatok, párna-/díszpárnahuzatok, férfi, női és gyermek ruházat, kisgyermek ruházat, ruházati cikkek, ruhák

 csecsemők és kisgyermekek számára.

 ( 111 )  238.484

 ( 151 )  2022.08.12.

 ( 210 )  M 21 04376

 ( 220 )  2021.12.29.

 ( 732 )  WeLoveShirts Korlátolt Felelősségű Társaság, Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Bagócsi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Néhányan a nevemen szólítanak, de a legfontosabbak papának szólítanak

 ( 511 )  25    Férfi, női és gyermek ruházat; kisgyermek ruházat; ruhák csecsemők és kisgyermekek számára; pólóingek,

 kötött ingek, pólók; pulóverek, kötényruhák; ruházati cikkek; nyomtatott pólók.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: nyomatok, grafikai nyomatok, művészeti grafikai nyomatok, vászonnyomatok, képek, művészi

képek, nyomatok képek formájában, táskák, kézitáskák, vászontáskák, bögrék, korsók, csészék és bögrék,

párnahuzatok, párna-/díszpárnahuzatok, férfi, női és gyermek ruházat, kisgyermek ruházat, ruházati cikkek, ruhák

 csecsemők és kisgyermekek számára.

 ( 111 )  238.485

 ( 151 )  2022.08.12.

 ( 210 )  M 21 04363

 ( 220 )  2021.12.29.

 ( 732 )  WeLoveShirts Korlátolt Felelősségű Társaság, Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Bagócsi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Ha apa nem tudja megjavítani akkor senki sem tudja

 ( 511 )  25    Férfi, női és gyermek ruházat; kisgyermek ruházat; ruhák csecsemők és kisgyermekek számára; pólóingek,

 kötött ingek, pólók; pulóverek, kötényruhák; ruházati cikkek; nyomtatott pólók.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: nyomatok, grafikai nyomatok, művészeti grafikai nyomatok, vászonnyomatok, képek, művészi
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képek, nyomatok képek formájában, táskák, kézitáskák, vászontáskák, bögrék, korsók, csészék és bögrék,

párnahuzatok, párna-/díszpárnahuzatok, férfi, női és gyermek ruházat, kisgyermek ruházat, ruházati cikkek, ruhák

 csecsemők és kisgyermekek számára.

 ( 111 )  238.486

 ( 151 )  2022.08.12.

 ( 210 )  M 21 04375

 ( 220 )  2021.12.29.

 ( 732 )  WeLoveShirts Korlátolt Felelősségű Társaság, Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Bagócsi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Néhányan a nevemen szólítanak, de apának hívnak a legfontosabbak

 ( 511 )  25    Férfi, női és gyermek ruházat; kisgyermek ruházat; ruhák csecsemők és kisgyermekek számára; pólóingek,

 kötött ingek, pólók; pulóverek, kötényruhák; ruházati cikkek; nyomtatott pólók.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: nyomatok, grafikai nyomatok, művészeti grafikai nyomatok, vászonnyomatok, képek, művészi

képek, nyomatok képek formájában, táskák, kézitáskák, vászontáskák, bögrék, korsók, csészék és bögrék,

párnahuzatok, párna-/díszpárnahuzatok, férfi, női és gyermek ruházat, kisgyermek ruházat, ruházati cikkek, ruhák

 csecsemők és kisgyermekek számára.

 ( 111 )  238.487

 ( 151 )  2022.08.12.

 ( 210 )  M 21 04372

 ( 220 )  2021.12.29.

 ( 732 )  WeLoveShirts Korlátolt Felelősségű Társaság, Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Bagócsi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Hív az erdő, mennem kell

 ( 511 )  25    Férfi, női és gyermek ruházat; kisgyermek ruházat; ruhák csecsemők és kisgyermekek számára; pólóingek,

 kötött ingek, pólók; pulóverek, kötényruhák; ruházati cikkek; nyomtatott pólók.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: nyomatok, grafikai nyomatok, művészeti grafikai nyomatok, vászonnyomatok, képek, művészi

képek, nyomatok képek formájában, táskák, kézitáskák, vászontáskák, bögrék, korsók, csészék és bögrék,

párnahuzatok, párna-/díszpárnahuzatok, férfi, női és gyermek ruházat, kisgyermek ruházat, ruházati cikkek, ruhák

 csecsemők és kisgyermekek számára.

 ( 111 )  238.488

 ( 151 )  2022.08.12.

 ( 210 )  M 21 04360

 ( 220 )  2021.12.29.

 ( 732 )  WeLoveShirts Korlátolt Felelősségű Társaság, Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Bagócsi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  A világnak csak egy apa vagy de nekünk te vagy a világ

 ( 511 )  25    Férfi, női és gyermek ruházat; kisgyermek ruházat; ruhák csecsemők és kisgyermekek számára; pólóingek,

 kötött ingek, pólók; pulóverek, kötényruhák; ruházati cikkek; nyomtatott pólók.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: nyomatok, grafikai nyomatok, művészeti grafikai nyomatok, vászonnyomatok, képek, művészi

képek, nyomatok képek formájában, táskák, kézitáskák, vászontáskák, bögrék, korsók, csészék és bögrék,

párnahuzatok, párna-/díszpárnahuzatok, férfi, női és gyermek ruházat, kisgyermek ruházat, ruházati cikkek, ruhák

 csecsemők és kisgyermekek számára.

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

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2043



 ( 111 )  238.489

 ( 151 )  2022.08.12.

 ( 210 )  M 21 04369

 ( 220 )  2021.12.29.

 ( 732 )  WeLoveShirts Korlátolt Felelősségű Társaság, Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Bagócsi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Hektár harcos

 ( 511 )  25    Férfi, női és gyermek ruházat; kisgyermek ruházat; ruhák csecsemők és kisgyermekek számára; pólóingek,

 kötött ingek, pólók; pulóverek, kötényruhák; ruházati cikkek; nyomtatott pólók.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: nyomatok, grafikai nyomatok, művészeti grafikai nyomatok, vászonnyomatok, képek, művészi

képek, nyomatok képek formájában, táskák, kézitáskák, vászontáskák, bögrék, korsók, csészék és bögrék,

párnahuzatok, párna-/díszpárnahuzatok, férfi, női és gyermek ruházat, kisgyermek ruházat, ruházati cikkek, ruhák

 csecsemők és kisgyermekek számára.

 ( 111 )  238.490

 ( 151 )  2022.08.12.

 ( 210 )  M 21 04232

 ( 220 )  2021.12.15.

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

 ( 541 )  Synoguard

 ( 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; fertőtlenítőszerek; kártékony állatok

irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek); aminosavakat

tartalmazó étrend- és táplálékkiegészítők; antioxidáns kiegészítők; antioxidáns táplálékkiegészítők;

antioxidánsok; antioxidánsok diétás használatra; antioxidánsok gyógyászati alkalmazásra; ásványi

élelmiszer-kiegészítők; ásványi étrend-kiegészítők; ásványi táplálékkiegészítők emberi fogyasztásra; B-vitamin

készítmények; C-vitamin készítmények; D-vitamin készítmények; étrend- és táplálékkiegészítők;

étrend-kiegészítő italkeverékek; étrend-kiegészítő italpor keverékek; étrend-kiegészítő enzimek;

étrend-kiegészítők a fizikai állapot és állóképesség javítására; étrend-kiegészítők állatok számára;

étrend-kiegészítők emberek és állatok részére; étrend-kiegészítők házi kedvencek számára porított italkeverékek

formájában; étrend-kiegészítők kozmetikai hatással; étrend-kiegészítők pecsétviaszgomba-spóraporból;

étrend-kiegészítők porformában; étrend-kiegészítők sportolók számára; étrend-kiegészítő italok;

étrend-kiegészítők csecsemőknek; étrend-kiegészítők gyógyászati célokra; étrend-kiegészítőként használható

gyógyélelmiszerek; folyékony étrend-kiegészítők; folyékony gyógynövényes táplálékkiegészítők; folyékony

táplálékkiegészítők; folyékony vitaminkiegészítők; gombakivonatokat tartalmazó táplálék-kiegészítők;

gyógyhatású állateledel-kiegészítők; gyógyhatású ételkészítmények embereknek; gyógyhatású készítmények

embereknek; gyógynövény-kiegészítők speciális étrendet igénylő személyeknek; humán étrend-kiegészítők;

 multivitamin készítmények; növényi kiegészítők; prebiotikus kiegészítők.

 ( 111 )  238.491

 ( 151 )  2022.08.12.

 ( 210 )  M 21 04236

 ( 220 )  2021.12.16.

 ( 732 )  Vas Nikolett, Baja (HU)

 ( 740 )  dr. Liber Noémi, Szigetvár
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( 546 )

 ( 511 )  43    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

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

számára; ételek és italok készítése és biztosítása azonnali fogyasztásra; ételek és italok szolgáltatása éttermi

vendégek számára; ételek és italok szolgáltatása vendégek számára; ételfőzési, melegkonyhai szolgáltatások;

ételkészítés; ételkészítés megrendelésre; ételkészítési szolgáltatások; ételkészítés mások számára kiszervezéssel;

éttermi szolgáltatások étel elvitelre árusításához; szolgáltatások ételek biztosításához; vállalati vendéglátás (étel és

ital szolgáltatása); vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; étel- és italkészítéssel kapcsolatos

információnyújtás; ételek elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; ételrendelési szolgáltatások;

 éttermi foglalások és ételek megrendelése; konzultációs szolgáltatások az ételkészítéssel kapcsolatban.

 ( 111 )  238.492

 ( 151 )  2022.08.12.

 ( 210 )  M 21 03111

 ( 220 )  2021.08.26.

 ( 732 )  Nemzetközi Beruházási Bank, Budapest (HU)

 ( 740 )  Vámosi-Nagy Ernst & Young Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Lánchíd Palace

 ( 511 )  16    Nyomtatványok; nyomtatott publikációk; magazinok, revük [időszaki lapok]; poszterek; könyvek; újságok;

könyvecskék, brosúrák; szórólapok; noteszok; naptárak; scrapbook [családi albumok]; formanyomtatványok,

 űrlapok; hírlevelek; katalógusok; prospektusok; nyomtatott jelentések.

 35    Hirdetési- és reklámszolgáltatások; üzleti menedzsment; üzleti adminisztráció; időpont-emlékeztető

szolgáltatások [iroda funkciók]; időpont-ütemezési szolgáltatások [iroda funkciók]; üzleti vizsgálatok, kutatások;

üzleti értékelések; piackutatás; kereskedelmi értékesítéssel kapcsolatos információk nyújtása; üzleti statisztikai

információk szolgáltatása; üzleti információ; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzleti tanácsadás;

 kommunikáció átírása [irodai funkciók].

 36    Balesetbiztosítás; szálláshelyek bérbeadása [apartmanok]; pénzügyi elemzések; bérházak kezelése; garancia

szolgáltatások; bankügyletek lebonyolítása; alkuszi/ügynöki tevékenység; kibocsátáskereskedelemmel foglalkozó

ügynöki tevékenység; tőkebefektetés, tőkeberuházás; jótékonysági célú gyűjtések; csekk ellenőrzés;

elszámolóházak; hitelügynökségek, hitelirodák; hitelkártya és bankkártya szolgáltatások; vámügynöki pénzügyi

szolgáltatások; valutakereskedelem és pénzváltási szolgáltatások; faktorálás; vagyonkezelés; pénzügyi

tanácsadás; pénzügyi értékbecslés [biztosítás, bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi menedzsment; pénzügyi

szponzorálás, támogatás; finanszírozási szolgáltatások; tűzkár elleni biztosítás; költségvetési értékelés;

elektronikus tőkeátutalás; garanciák; betegségbiztosítás; hitelbérlet; online banki szolgáltatások; ingatlanügynöki

tevékenység; részletfizetési hitelnyújtás; biztosításközvetítés; biztosítási tanácsadás; biztosítási információs

szolgáltatás; értékutalványok kibocsátása; utazási csekkek kibocsátása; mezőgazdasági ingatlanok bérlése;

ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; zálogház szolgáltatások; életbiztosítás; kölcsön [finanszírozás];

hajókárbiztosítás; jelzálogbank; gyűjtések szervezése; gondoskodási alap szolgáltatások; ingatlanügynökségek;

ingatlanok értékbecslése; ingatlanközvetítés; ingatlantulajdon-kezelés; lakbér beszedés; irodahelyiségek

bérbeadása; lakások bérbeadása; takarékpénztár szolgáltatások; tőzsdeügynöki tevékenység; tőzsdei

 árfolyamjegyzés; adóbecslések; ingatlanügyletek; felszámolási szolgáltatások, pénzügyi.

 41    Akadémiák [oktatás]; szórakoztatás; konferenciák szervezése és lebonyolítása; szemináriumok szervezése és

lebonyolítása; oktatás biztosítása; szórakoztatási szolgáltatások; táboroztatás; élő előadások bemutatása; kulturális

 vagy oktatási célú kiállítások szervezése; sportversenyek rendezése; partik tervezése [szórakoztatás].
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 42    Számítógép-programozás; szoftvertervezés; szoftverek frissítése; számítógépes rendszerelemzés;

számítógépes rendszerek tervezése; építési tervkészítés; fizikai adatok vagy dokumentumok átalakítása

elektronikus médiába; számítógépes programok másolása; mérnöki munkák, szolgáltatások;

környezetvédelemmel kapcsolatos kutatás; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; műszaki tervtanulmányok

 készítése; műszaki kutatás.

 43    Vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; üzleti célú

 étkeztetési szolgáltatások.

 ( 111 )  238.493

 ( 151 )  2022.08.12.

 ( 210 )  M 21 04184

 ( 220 )  2021.12.10.

 ( 732 )  Dr. Herendi Gábor Tibor, Budapest (HU)

 ( 541 )  BŰNÖS VÁROS

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

 más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

  33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével); alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

 ( 111 )  238.494

 ( 151 )  2022.08.12.

 ( 210 )  M 21 03113

 ( 220 )  2021.08.26.

 ( 732 )  Nemzetközi Beruházási Bank, Budapest (HU)

 ( 740 )  Vámosi-Nagy Ernst & Young Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Lánchíd Palota

 ( 511 )  16    Nyomtatványok; nyomtatott publikációk; magazinok, revük [időszaki lapok]; poszterek; könyvek; újságok;

könyvecskék, brosúrák; szórólapok; noteszok; naptárak; scrapbook [családi albumok]; formanyomtatványok,

 űrlapok; hírlevelek; katalógusok; prospektusok; nyomtatott jelentések.

 35    Hirdetési- és reklámszolgáltatások; üzleti menedzsment; üzleti adminisztráció; időpont-emlékeztető

szolgáltatások [iroda funkciók]; időpont-ütemezési szolgáltatások [iroda funkciók]; üzleti vizsgálatok, kutatások;

üzleti értékelések; piackutatás; kereskedelmi értékesítéssel kapcsolatos információk nyújtása; üzleti statisztikai

információk szolgáltatása; üzleti információ; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzleti tanácsadás;

 kommunikáció átírása [irodai funkciók].

 36    Balesetbiztosítás; szálláshelyek bérbeadása [apartmanok]; pénzügyi elemzések; bérházak kezelése; garancia

szolgáltatások; bankügyletek lebonyolítása; alkuszi/ügynöki tevékenység; kibocsátáskereskedelemmel foglalkozó

ügynöki tevékenység; tőkebefektetés, tőkeberuházás; jótékonysági célú gyűjtések; csekk ellenőrzés;

elszámolóházak; hitelügynökségek, hitelirodák; hitelkártya és bankkártya szolgáltatások; vámügynöki pénzügyi

szolgáltatások; valutakereskedelem és pénzváltási szolgáltatások; faktorálás; vagyonkezelés; pénzügyi

tanácsadás; pénzügyi értékbecslés [biztosítás, bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi menedzsment; pénzügyi

szponzorálás, támogatás; finanszírozási szolgáltatások; tűzkár elleni biztosítás; költségvetési értékelés;

elektronikus tőkeátutalás; garanciák; betegségbiztosítás; hitelbérlet; online banki szolgáltatások; ingatlanügynöki

tevékenység; részletfizetési hitelnyújtás; biztosításközvetítés; biztosítási tanácsadás; biztosítási információs

szolgáltatás; értékutalványok kibocsátása; utazási csekkek kibocsátása; mezőgazdasági ingatlanok bérlése;

ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; zálogház szolgáltatások; életbiztosítás; kölcsön [finanszírozás];

hajókárbiztosítás; jelzálogbank; gyűjtések szervezése; gondoskodási alap szolgáltatások; ingatlanügynökségek;

ingatlanok értékbecslése; ingatlanközvetítés; ingatlantulajdon-kezelés; lakbér beszedés; irodahelyiségek

bérbeadása; lakások bérbeadása; takarékpénztár szolgáltatások; tőzsdeügynöki tevékenység; tőzsdei

 árfolyamjegyzés; adóbecslések; ingatlanügyletek; felszámolási szolgáltatások, pénzügyi.

 41    Akadémiák [oktatás]; szórakoztatás; konferenciák szervezése és lebonyolítása; szemináriumok szervezése és
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lebonyolítása; oktatás biztosítása; szórakoztatási szolgáltatások; táboroztatás; élő előadások bemutatása; kulturális

 vagy oktatási célú kiállítások szervezése; sportversenyek rendezése; partik tervezése [szórakoztatás].

 42    Számítógép-programozás; szoftvertervezés; szoftverek frissítése; számítógépes rendszerelemzés;

számítógépes rendszerek tervezése; építési tervkészítés; fizikai adatok vagy dokumentumok átalakítása

elektronikus médiába; számítógépes programok másolása; mérnöki munkák, szolgáltatások;

környezetvédelemmel kapcsolatos kutatás; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; műszaki tervtanulmányok

 készítése; műszaki kutatás.

 43    Vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; üzleti célú

 étkeztetési szolgáltatások.

 ( 111 )  238.495

 ( 151 )  2022.08.12.

 ( 210 )  M 21 02584

 ( 220 )  2021.06.28.

 ( 732 )  Katolikus Szeretetszolgálat, Budapest (HU)

 ( 740 )  Szlávik Bence, Zsámbék

 ( 541 )  Demencia Információs Órák - DIÓ

 ( 511 )   45    Személyes támogatás biztosítása halálos rendellenességekkel küzdő páciensek családtagjai számára.

 ( 111 )  238.496

 ( 151 )  2022.08.12.

 ( 210 )  M 21 04359

 ( 220 )  2021.12.29.

 ( 732 )  Meleg Zoltán, Örkény (HU)

 ( 541 )  artsy

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

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

 nyomtatáshoz és képzőművészethez.

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

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

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

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

 ( 111 )  238.497

 ( 151 )  2022.08.12.

 ( 210 )  M 21 04233

 ( 220 )  2021.12.15.

 ( 732 ) Tokaj - Hegyalja Egyetemért Vagyonkezelő és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság,

 Sárospatak (HU)

 ( 740 )  Dr. Lipovics János, Budapest

 ( 541 )  THE A tudás forrása

 ( 511 )  35    Árubemutatás; árusító automaták kölcsönzése; beszerzői szolgáltatások [áruk, illetve szolgáltatások

beszerzése más cégeknek]; célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; hirdetőtáblák bérbeadása

[reklámtáblák]; időpont-emlékeztető szolgáltatások [iroda funkciók]; időpont-ütemezési szolgáltatások [iroda

funkciók]; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való

rendezése; irodagépek és irodafelszerelés kölcsönzése; írott kommunikáció és adatok regisztrálása; kereskedelmi

és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi- vagy

reklámcélú kiállítások; kereskedelmi vásárok rendezése; konzultáció személyzeti kérdésekben;

marketingszolgáltatások; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése;
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adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban;

bérszámfejtés; fénymásolási szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése;

költségelemzés; közvélemény-kutatás; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása;

munkaerőtoborzás; online hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés;

számlakivonatok összeállítása; számlázás; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása; titkársági szolgáltatások;

 üzleti vizsgálatok, kutatások.

 41    Akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; audioberendezések

kölcsönzése; bálok szervezése; bentlakásos iskolák; coaching [tréning]; digitális zene szolgáltatása az interneten

[nem letölthető]; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok online publikálása; élő

előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; felhasználói értékelések

szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása szórakoztató

vagy kulturális célokra; fotóriportok készítése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; hangversenyek, koncertek

szervezése és lebonyolítása; idegenvezetős túrák levezetése; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások;

klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; könyvkiadás; könyvtári szolgáltatások; kulturális vagy oktatási

célú kiállítások szervezése; levelező tanfolyamok; mentorálás; nem reklámcélú szövegek publikálása; oktatás

biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; online elektronikus kiadványok biztosítása,

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

szimpóziumok szervezése, lebonyolítása és rendezése; szimulátorokkal nyújtott képzési szolgáltatások; versenyek

szervezése és lebonyolítása [oktatás vagy szórakoztatás]; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz];

konferenciák szervezése és lebonyolítása; múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; partik tervezése és

lebonyolítása [szórakoztatás]; sportlétesítmények üzemeltetése; sajátos igényekkel foglalkozó asszisztensek által

nyújtott oktatási szolgáltatások; szabadidős létesítmények üzemeltetése; szakmai átképzés; táboroztatás;

 testnevelés.

 42    Adatok és számítógépes programok konvertálása, nem fizikai átalakítás; anyagtesztelés; biológiai kutatás;

csomagolástervezés; dokumentumok digitalizálása [szkennelés]; e-kereskedelmi műveletekhez való technológiát

alkalmazó felhasználó-hitelesítési szolgáltatások; elektronikus adattárolás; felhasználói hitelesítési szolgáltatások

nyújtása egyszeri bejelentkezési (SSO) technológia alkalmazásával online szoftveralkalmazásokhoz; felhőalapú

számítástechnika; fizikai adatok vagy dokumentumok átalakítása elektronikus médiába; grafikai tervezés; hálózati

kiszolgálók [webszerverek] bérlete; ipari formatervezés; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; minőségellenőrzés;

szakszövegek írása; tudományos kutatás; vegyészeti kutatás; fizikai kutatások; környezetvédelemmel kapcsolatos

 kutatás.

 ( 111 )  238.498

 ( 151 )  2022.08.12.

 ( 210 )  M 21 04238

 ( 220 )  2021.12.16.

 ( 732 )  AKOBEZ Kft., Tata (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Optikai eszközök, teljesítménynövelők és javítók; szemüvegek, napszemüvegek és kontaktlencsék.

  14    Időmérő eszközök.

  25    Ruházati cikkek; kalapáruk.

  42    Műszaki kutatás; dizájnszolgáltatások.
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 ( 111 )  238.499

 ( 151 )  2022.08.12.

 ( 210 )  M 21 04242

 ( 220 )  2021.12.16.

 ( 732 )  TÜSKE Kereskedelmi-Vállalkozó és Szolgáltató Kft., Budaörs (HU)

 ( 740 )  Király György, Budapest

  

( 546 )

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

szervezése és lebonyolítása; kollokviumok szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos

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

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

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

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

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

és tanácsadási szolgáltatások (oktatási és képzési tanácsadás); szemináriumok szervezése és lebonyolítása;

szemináriumok és workshopok [képzés] szervezése és lebonyolítása; vizsgaszervezés [oktatási]; oktatási

felmérések, vizsgálatok; vizsgafelkészítő iskolai tanfolyamok; oktatáshoz kapcsolódó vizsgák szervezése; oktatási

tanfolyamok és vizsgák kidolgozása; oktatási kurzusok és vizsgák kidolgozása; oktatáshoz kapcsolódó vizsgák és

 tesztek szervezése.

  42    Kutatási és fejlesztési szolgáltatások; tudományos kutatás; oktatási szolgáltatások tanúsítása.

 ( 111 )  238.500

 ( 151 )  2022.08.12.

 ( 210 )  M 21 04244

 ( 220 )  2021.12.16.

 ( 732 )  Verhóczki Dóra, Üröm (HU)

 ( 740 )  My Jet Now Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  12    Ernyők babakocsikhoz; babakocsi övek; babakocsik; összecsukható babakocsik; gumiütközők

babakocsikhoz; mózeskosárral felszerelt babakocsik; kosarak babakocsikhoz; övek, hevederek babakocsikhoz;

árnyékolók, tetők babakocsikhoz; babakocsikhoz kialakított szúnyoghálók; méretre szabott lábzsákok

babakocsihoz; biztonsági rögzítők járművekben babakocsik kosarához; biztonsági hevederek, hámok babakocsik

kosarához [járművekhez]; hordozható babaülések járművekhez; biztonsági babaülések járművekben történő

 használatra; kerekes babaszállító eszközök.

 18    Babahordozók [erszények vagy kenguruk]; testen viselt babahordozók; babahordozó kendők, oldaltáskák;

 babahordozó hátizsák.

 20    Bababútorok; babafürdető ülőkék; babák számára kialakított ülések; babakelengyés dobozok [fából vagy

műanyagból]; babáknak való kiságyak; babapárnák; babapelenkázó matracok; babaszékek; elektromos

bababölcsők; kirakati babák; mózeskosarak, babakosarak; polcok mint babaszoba bútorok; ringató pihenőszékek

 babáknak; támasztó párnák babaülésekhez; ülések babakádakba.

 24    Baba hálózsákok; hálózsákok babáknak; babahálózsákok; babatakarók; babatörlőkendők; takaró újszülött

 babáknak.

 25    Baba alsóneműk; baba body-k; baba nadrágok [ruházat]; baba overallok; babakelengye;

 csecsemőkelengyék, babakelengyék; gyerekcipők, babacipők; kötött babacipők; mamuszok (gyapjú babacipők).

 28    Baba játszószőnyegek; babaágyak; babaház bútorok; babaház szobák; babaházak; berendezési tárgyak
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babaházakhoz; babák; babák ülőhelyzetben (osuwari babák); szakura babák; kabala babák; karácsonyi babák;

beszélő babák; kokeshi babák; babzsák babák; matrjoska-babák [orosz fajáték, egymásba rakott, egyre kisebb,

kettészedhető babák]; babák, mint játékok; bodhidharma-babák felrajzolatlan pupillákkal (menashi-daruma);

európai stílusú babák; hagyományos öltözetű babák; hagyományos öltözetű western babák; játék babakocsik;

játék babakocsik, gyerekkocsik; játékkészletek babákhoz; papír játék babák; ruhák európai babákhoz;

 ruhakiegészítők babákhoz; sisakok babáknak; babaringatók; babaruhák; rágókákat tartalmazó babacsörgők.

 ( 111 )  238.501

 ( 151 )  2022.08.12.

 ( 210 )  M 21 04231

 ( 220 )  2021.12.15.

 ( 732 )  Budapest Brand Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bordás Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Golyóstollak; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; hírlevelek; íróeszközök; kártyák; katalógusok;

könyvecskék, brosúrák; nyomtatott publikációk; papír-írószer áruk; papírzacskók; prospektusok; plakátok,

 falragaszok papírból vagy kartonból.

  18    Ernyők, esernyők; napernyők.

  20    Bútorok; legyezők.

  24    Zászlók textilből vagy műanyagból; törölközők.

  25    Pólók; pulóverek; pulóverek, kötött pulóverek; papucsok; ruházati cikkek nők számára; sapkák.

  35    Rádiós reklámozás; reklámterjesztés; televíziós reklámozás.

 41    Digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus

könyvek és folyóiratok online publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása;

filmszínházi előadások, filmbemutatók; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás;

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

szórakoztató szolgáltatások; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem letölthetők; rádiós szórakoztatás;

 zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; rádió- és televízióműsorok készítése.

 43    Vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; szállodai szolgáltatások; gasztronómiai rendezvények

 szervezése.

 ( 111 )  238.502

 ( 151 )  2022.08.12.

 ( 210 )  M 22 00158

 ( 220 )  2022.01.19.

 ( 732 )  Dr. Székely Gábor, Budapest (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre

  

( 546 )

 ( 511 )  44    Gyógyszerészeti információnyújtás; gyógyszerészeti tanácsadás; gyógyszerészeti tanácsadó szolgáltatások;

gyógyszerészeti termékekkel kapcsolatos tanácsadási és tájékoztatási szolgáltatások; tanácsadási és tájékoztatási

szolgáltatások az interneten keresztül gyógyszerészeti termékekkel kapcsolatban; betegek kezeléséhez kapcsolódó

egészségügyi ellátási és elemzési szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos információnyújtás; egészséggel
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kapcsolatos szakmai konzultáció; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; egészségi állapotfelmérési

szolgáltatások; egészségügyi ellátás; egészségügyi ellátással kapcsolatos információs szolgáltatások;

egészségügyi ellátással kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások [orvosi]; egészségügyi információk nyújtása;

egészségügyi információnyújtás globális számítógépes hálózaton keresztül; egészségügyi tanácsadási és

információs szolgáltatások; egészségvédelemmel, egészségügyi ellátással kapcsolatos információs szolgáltatások;

életmód-tanácsadás egészségügyi célokra; emberi egészségügyi szolgáltatások; gyógyászati tájékoztatás az

egészségügyi ágazatban; orvosi, egészségügyi szolgáltatások biztosítása; gyógyszerészeti szolgáltatások; orvosi

információk nyújtása; orvosi információszolgáltatás; orvosi szolgáltatások; orvosi tájékoztatás; orvosi

 szolgáltatásokkal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; kozmetikával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások.

 ( 111 )  238.503

 ( 151 )  2022.08.12.

 ( 210 )  M 22 00161

 ( 220 )  2022.01.19.

 ( 732 )  "MEDIFERT" Egészségügyi Kft., Szentendre (HU)

 ( 740 )  dr. Csiszár Attila, Budapest

 ( 541 )  SPACE IVF

 ( 511 )  42    Tudományos és műszaki szolgáltatások; ipari elemző és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és

 szoftver tervezés és fejlesztés; bakteriológiai kutatás; biológiai kutatás és elemzés; vegyelemzés, kémiai analízis.

 44    Orvosi szolgáltatások; állatgyógyászati tájékoztatás biztosítása; állatgyógyászati sebészeti szolgáltatások;

higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások állatok számára; emberi

higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti szolgáltatások; andrológia;

aromaterápiás szolgáltatások; aszisztált reprodukció; betegápolási szolgáltatások; endokrinológia; endoszkópos

sebészet; egészségügyi szolgáltatások nyújtása; klinikák, rendelőintézetek; kórházi szolgáltatások; in vitro [testen

kívüli mesterséges] megtermékenyítési szolgáltatások; laboratóriumi megtermékenyítési szolgáltatások;

nőgyógyászati szolgáltatások; orvosi klinikák; plasztikai sebészet; kozmetikai és plasztikai sebészeti klinikai

szolgáltatások; kozmetikai és plasztikai sebészet; prekoncepcionális gondozás; pszichológus [szolgáltatások];

 szülészet, szülészeti szolgáltatások; ultrahangos diagnosztika.

 ( 111 )  238.505

 ( 151 )  2022.08.15.

 ( 210 )  M 21 04042

 ( 220 )  2021.11.29.

 ( 732 )  Árpás László, Etyek (HU)

 ( 740 )  Dr. Horváth Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Disznóhús; friss húsok; füstölt húsok; füstölt kolbászok; hentesáruk; hús és hústermékek; kolbászok;

 marhahús; sonka; sertéskaraj; szeletelt hús.

 43    Borkóstolási szolgáltatások (italok biztosítása); étel- és italkészítési szolgáltatások; ételkészítés; éttermi

 szolgáltatások; pizzériák; sörkert szolgáltatások.

 ( 111 )  238.506

 ( 151 )  2022.08.15.

 ( 210 )  M 21 02462

 ( 220 )  2021.06.21.

 ( 732 )  Major Zoltán, Budapest (HU)
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 ( 541 )  Partizan Architecture

 ( 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.

  37    Építőipari szolgáltatások; bútorjavítási szolgáltatások; bányászati kitermelés, olaj- és gázfúrás.

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

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  238.507

 ( 151 )  2022.08.15.

 ( 210 )  M 21 01261

 ( 220 )  2021.03.24.

 ( 732 )  Nyári Wanda, Szigetszentmiklós (HU)

 ( 740 )  Dr. Kardos Éva Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  TextilGuru

 ( 511 )   22    Kötelek és zsinórok.

  23    Fonalak és cérnák.

  24    Textíliák.

  25    Ruházat.

  26    Rövidáru.

  27    Szőnyegek.

  40    Ruhaanyagok szabása, illetve varrása.

  42    Beltéri dekoráció tervezés.

  43    Vendéglátás; textiliák kölcsönzése.

 ( 111 )  238.508

 ( 151 )  2022.08.15.

 ( 210 )  M 21 04275

 ( 220 )  2021.12.19.

 ( 732 )  Scoptor Film Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tenyér Barbara Nóra, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; aikido oktatás; akadémiák

(oktatás); alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása (képzés); állatidomítás, kiképzés; állatkertek szolgáltatásai;

arcfestés; bálok szervezése; beltéri akváriumok kölcsönzése; bentlakásos iskolák; cirkuszok; coaching (tréning);

cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten (nem letölthető);

diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; dzsúdó (judo) oktatás; egészségklub

szolgáltatások (egészség és fitnesz); éjszakai klubok; elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és

folyóiratok online publikálása; audioberendezések kölcsönzése; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások

bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; felhasználói értékelések szolgáltatása

szórakoztató vagy kulturális célokra; fényképészet; filmek feliratozása; filmfelvevő berendezések kölcsönzése;

filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók;

filmszínházi előadások, filmbemutatók; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása szórakoztató vagy

kulturális célokra; fizikai erőnléti felmérési szolgáltatások edzési célokra; fordítás és tolmácsolás;

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

gyakorlati képzés (szemléltetés); hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki szolgáltatások rendezvényekhez;
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hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás show műsorokra; idegenvezetős túrák

levezetése; időmérés sporteseményeken; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; játékfelszerelések

kölcsönzése; fitnesz órák vezetése; játékkaszinók (szerencsejátékok); játékkölcsönzés; játéktermi szolgáltatások

nyújtása; jegyirodai szolgáltatások (szórakoztatás); jelbeszéd fordítása; kalligráfiai (szépírási) szolgáltatások;

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

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

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

lemezlovas (DJ) szolgáltatások; levelező tanfolyamok; mentorálás; mikrofilmezés; modellt ülés művészek

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

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

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

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

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

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

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

tervezése (szórakoztatás); rádió- és televíziókölcsönzés; rádió- és televízióműsorok készítése; riporteri

szolgáltatások; sado oktatás (japán teázási szertartással kapcsolatos oktatás); sajátos igényekkel foglalkozó

asszisztensek által nyújtott oktatási szolgáltatások; show-műsorok készítése; rádiós szórakoztatás; show-műsorok

szervezése (impresszáriók szolgáltatásai); sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével; sportpályák

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

üzemeltetése; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szakmai átképzés; számítógépes hálózatról

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

szolgáltatások (fitnesz edzés); sportlétesítmények üzemeltetése; szemináriumok szervezése és lebonyolítása;

szépségversenyek szervezése; szerencsejátékok; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szimulátorokkal

nyújtott képzési szolgáltatások; színházi produkciók; szinkronizálás; szórakozási, szórakoztatási információk;

szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés (kivéve reklámszövegek); táboroztatás; televíziós szórakoztatás;

teniszpályák kölcsönzése; testnevelés; tornatanítás; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra;

tréningszimulátorok bérbeadása; tolmács szolgáltatások; színpadi díszletek kölcsönzése; vallásoktatás;

varieté-előadások bemutatása; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás); vezetett mászótúrák

lebonyolítása; vidámparkok; videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése; videorögzítés;

videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok vágása; videoszerkesztési szolgáltatások eseményekhez;

világítástechnikusi szolgáltatások eseményekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy televíziós

 stúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.

 ( 111 )  238.509

 ( 151 )  2022.08.15.

 ( 210 )  M 21 04106

 ( 220 )  2021.12.03.

 ( 732 )  BORA Ital-nagykereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Békéscsaba (HU)

 ( 740 )  Dr. Magyar György Csaba, Gyula

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Sörök.

 ( 111 )  238.510

 ( 151 )  2022.08.15.

 ( 210 )  M 21 04096
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 ( 220 )  2021.12.02.

 ( 732 )  Dongguan Vanilla Bioengineering Co., Ltd., Dongguan City Guangdong (CN)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Tisztító tejek kozmetikai használatra; vegyi tisztítókészítmények háztartási célokra; cipőkrémek; dörzsölő

szerek; esszenciális olajok; kozmetikai szerek; fogpaszta; illatosított fa; izzadásgátló szappan; állatsamponok

 [nem gyógyszeres állatkozmetikai készítmények].

 16    Egészségügyi papír, WC-papír; papírtörölközők; karkötők íróeszközök rögzítésére; papír; tanítási és oktatási

anyagok [kivéve készülékek, berendezések]; papír-írószer áruk; képek; nyomtatványok; írószerek;

 csomagolópapír.

 34    Elektromos cigaretták; elektromos cigarettában használható folyékony oldatok; cigarettaszűrők; dohány;

dohánypótló anyagokat tartalmazó cigaretták, nem gyógyászati használatra; cigaretták; dohányaromák, az

illóolajok kivételével; elektromos cigarettában használható aromák, az illóolajok kivételével; dohányzacskók;

 cigarettaszopókák.

 ( 111 )  238.511

 ( 151 )  2022.08.15.

 ( 210 )  M 21 04112

 ( 220 )  2021.12.05.

 ( 732 )  Pancsovay Zita, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Catering szolgáltatások ételbiztosításhoz; étel és ital catering; étel és ital catering bankettekre; étel és ital

catering intézményeknek; étel és ital catering koktélpartikra; étel és ital catering szolgáltatások kiállítóhelyek

számára; étel és ital catering szolgáltatások vásári és kiállítási létesítmények számára; étel-, italszállítás

szervezése születésnapi bulik számára; étkeztetési szolgáltatások konferencia-központok számára; étkeztetési

szolgáltatások rendezvénytermek számára; étkeztetési szolgáltatások európai ételek biztosításával kapcsolatban;

éttermek idegenforgalmi célokra; felszolgálás szervezése születésnapi bulik számára; jótékonysági szolgáltatások,

nevezetesen étel biztosítása a rászorulóknak; jótékonysági szolgáltatások, nevezetesen étel és ital biztosítása;

kültéri étkeztetési szolgáltatások; mobil catering szolgáltatások; születésnapi partiszerviz szervezése; üzleti célú

étkeztetési szolgáltatások; vendéglátás szervezése születésnapi bulik számára; vendéglátással kapcsolatos

 szolgáltatások; étkeztetési szolgáltatások céges étkezdék számára; vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  238.512

 ( 151 )  2022.08.15.

 ( 210 )  M 21 04094

 ( 220 )  2021.12.02.

 ( 732 )  WTCS IMPORT BT., Sopron (HU)

 ( 541 )  INTERFORST

 ( 511 )   35    Üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció.
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 ( 111 )  238.513

 ( 151 )  2022.08.15.

 ( 210 )  M 21 04103

 ( 220 )  2021.12.03.

 ( 732 )  Dumaszínház Kulturális Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pardavi László, Győr

 ( 541 )  Dumaszínház

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

 ( 111 )  238.514

 ( 151 )  2022.08.15.

 ( 210 )  M 21 04102

 ( 220 )  2021.12.03.

 ( 732 )  Dumaszínház Kulturális Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pardavi László, Győr

 ( 541 )  DumaTv

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

 ( 111 )  238.515

 ( 151 )  2022.08.15.

 ( 210 )  M 21 04036

 ( 220 )  2021.11.28.

 ( 732 )  Vári-Kovács Ágnes, Székesfehérvár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  42    Díszítő minták tervezése; divattervezés; animációk és speciális effektek tervezése; animációk tervezése

mások megbízásából; cégtáblák tervezése; csomagolási design; csomagolással kapcsolatos tervezési

szolgáltatások; csomagolástervezés; csomagolástervezési szolgáltatások; csomagolóanyagok és csomagolások

tervezése; divatkiegészítők tervezése; díszlet-, látványtervezés előadásokhoz; divattervezési tanácsadási

szolgáltatások; ékszerek tervezése; ékszertervezési szolgáltatások; festési technikák tervezése; grafikai

illusztrációk tervezése; grafikai illusztrációs szolgáltatások; grafikai szolgáltatások; grafikai tervezés; grafikai

tervezés és színvilág megtervezése egységes vállalati arculathoz; grafikai tervezés internetes weboldalak

összeállításához; grafikai tervező szolgáltatás; grafikák készítése; grafikus tervezés, design; grafikus tervezési

szolgáltatások; grafikus tervező szolgáltatásai; grafikusművészi tervezési szolgáltatások; hirdetési logók grafikus

formatervezése; illusztrációs szolgáltatások [tervezés]; ipari és grafikai tervezés; iparművészeti tervezés;

iparművészeti tervezési szolgáltatások; iparművészi munkákkal kapcsolatos tervezési szolgáltatások;

jelmeztervezés; kereskedelmi grafikai tervezés; kereskedelmi tervező szolgáltatás; lábbelik tervezése;

logótervezési szolgáltatások; logók tervezése vállalati arculathoz; logók tervezése pólókra; minták, sablonok

tervezése; népszerűsítési anyagok grafikus tervezése; névjegykártyák tervezése; nyomtatott anyag szerkesztése;

ruha- és divattervezés; ruhatervezés; ruhatervezési szolgáltatások; ruházati cikkek, lábbelik és fejfedők tervezése;

ruházati kiegészítők tervezése; ruházati tervezési szolgáltatás; számítógépes grafikai szolgáltatások; számítógépes

grafikai tervezési szolgáltatások; számítógépes grafikák renderelése (digitális képfeldolgozási szolgáltatások);

számítógéppel támogatott grafikai tervezés; számítógéppel támogatott tervezői szolgáltatások; számítógépes

tervező szolgáltatások; táblák/jelzések tervezésével kapcsolatos szolgáltatások; tervezési szolgáltatások

bútorszövetekkel kapcsolatban; textiltervezési szolgáltatások; védjegyek tervezése; vizuális tervezés;

audiovizuális alkotások tervezése; beltéri dekoráció tervezése; betűképek tervezése; díszítő szerkezetek tervezése;
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egyedi tervezési szolgáltatások; függönytervezés; ipari csomagolástervezési szolgáltatások; játékok tervezése;

 számítógépes ipari tervezés.

 ( 111 )  238.516

 ( 151 )  2022.08.15.

 ( 210 )  M 21 03179

 ( 220 )  2021.09.03.

 ( 732 )  Cleanne Holding Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

 csiszolószerek.

 ( 111 )  238.517

 ( 151 )  2022.08.15.

 ( 210 )  M 21 03790

 ( 220 )  2021.11.10.

 ( 732 )  Atenor Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Orbán Miklós Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Tóparti otthonok Budára hangolva

 ( 511 )  36    Ingatlanvagyon-kezelés; ingatlanvagyon tervezés; ingatlanügynöki tevékenység; ingatlantulajdon-kezelés;

ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlanprojektek finanszírozása; ingatlanfejlesztés finanszírozása;

ingatlanbefektetés tervezés; ingatlanügyletek; ingatlanügynökség; ingatlantanácsadás; ingatlanközvetítés;

ingatlanmenedzsment; ingatlanfinanszírozás; ingatlan befektetések; tőkebefektetés ingatlanba; ingatlanok

bérbeadása; ingatlanbefektetések menedzsmentje; ingatlanfelvásárlási szokások; ingatlanbefektetések kezelésével

kapcsolatos ingatlanszolgáltatások; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ingatlanügynökségi szolgáltatások;

kereskedelmi ingatlanokkal kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlantulajdonbeli tranzakciókhoz

kapcsolódó ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlannal kapcsolatos szolgáltatások; ingatlanprojektek pénzügyi

menedzsmentje; ingatlan- és vagyonkezelési szolgáltatások; ingatlanokhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások;

ingatlanokkal kapcsolatos pénzügyek kezelése; épületkomplexumokkal kapcsolatos ingatlankezelési

szolgáltatások; ingatlantulajdonhoz kapcsolódó pénzügyi szolgáltatások; ingatlanvásárlással kapcsolatos

finanszírozások ügyintézése; ingatlanprojektekkel kapcsolatos pénzügyi tervezés; ingatlanbefektetéssel

kapcsolatos pénzügyi szaktanácsadás; ingatlanhoz kapcsolódó befektetési tanácsadási szolgáltatások; vállalati

ingatlanhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; kereskedelmi ingatlanokkal foglalkozó ügynökségek

szolgáltatásai; irodai helyiségekkel kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; épületek adásvételével

kapcsolatos ingatlanügynökségi szolgáltatások; ingatlanprojektekkel kapcsolatos pénzügyi jelentések készítése;

ingatlan elhelyezéssel kapcsolatos szolgáltatások (pénzügyi szolgáltatások); ingatlanokkal kapcsolatos tervezési

szolgáltatások (pénzügyek rendezése); ingatlanprojektek finanszírozásával kapcsolatos pénzügyi jelentések

 elkészítése; ingatlantulajdonnal és épületekkel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások.

 37    Építkezés; ingatlanfejlesztés; ingatlanépítés (ingatlanvagyon építése); kereskedelmi ingatlanok építése;

 ingatlanfejlesztési szolgáltatások (építés); ingatlanprojektekhez kapcsolódó építkezésfelügyeleti szolgáltatások.

  42    Ingatlanokhoz kapcsolódó tervezési szolgáltatások; ingatlantervezéssel kapcsolatos beszámolók készítése.

 ( 111 )  238.518

 ( 151 )  2022.08.15.

 ( 210 )  M 21 04039
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 ( 220 )  2021.11.26.

 ( 732 )  IOI Investment Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Vauver Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   44    Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek vagy állatok részére.

 ( 111 )  238.519

 ( 151 )  2022.08.15.

 ( 210 )  M 21 04093

 ( 220 )  2021.12.02.

 ( 732 )  Aszódi János, Fülöpjakab (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztüli, online reklámozási szolgáltatások;

grafikus reklámozási szolgáltatások; közlemények, hirdetmények kiadása reklámozási céllal; internetes

reklámozási szolgáltatások; interneten keresztül nyújtott reklámozási szolgáltatások; reklámozás minden

nyilvános kommunikációs eszközön keresztül; reklámozás, promóciós szolgáltatások; reklámozási szolgáltatások;

televíziós reklámozás; üzleti weboldalak reklámozása; árucikkek promóciója influenszerek segítségével;

áruértékesítéssel kapcsolatos reklámszolgáltatások; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények

szponzorálásával; áruk és szolgáltatások promóciója nemzetközi sportesemények szponzorálásával;

audio-vizuális bemutatók készítése reklámcélokra; audiovizuális eszközökkel nyújtott üzleti promóciós

szolgáltatások; célzott marketing; digitális marketing; digitális hálózatok útján nyújtott marketing szolgáltatások;

digitális reklámszolgáltatások; direkt marketing szolgáltatások; elektronikus kereskedelem népszerűsítéséhez

kapcsolódó reklámszolgáltatások; előadások, prezentációk szervezése reklámozási célokra; értékesítési promóció

audiovizuális média használatával; értékesítési promóciók vásárlási vagy értékesítési pontokon, mások

megbízásából; értékesítési promóciós szolgáltatások; hirdetés elektronikus hirdetőtáblán; hirdetés elektronikus

médián, főként interneten keresztül; hirdetés és reklámozás; hirdetés folyóiratokban, prospektusokban és

újságokban; hirdetés magazinokban; hirdetések elhelyezése; hirdetések készítése és elhelyezése; hirdetési- és

reklám szolgáltatások; hirdetések vagy reklámok gyártás utáni szerkesztési szolgáltatásai; marketing

szolgáltatások; nyereményjátékok, versenyek, pályázatok szervezése reklámcélokra; marketingügynökségi

 szolgáltatások.

 41    Digitális videó, audió és multimédia kiadási szolgáltatások; dokumentumok kiadása; füzetek kiadása;

kézikönyvek kiadása; könyv- és folyóirat kiadás; könyvkiadás; oktatási anyagok kiadása; oktatókönyvek kiadása;

magazinok kiadása; naptárak kiadása; nyomtatványok kiadása; oktatási kézikönyvek kiadása; online kiadványok

megjelentetése; poszterkiadás; prospektusok kiadása; rádiós és televíziós hírműsor szolgáltatás; riporteri

 szolgáltatások; újságkiadás.

 ( 111 )  238.520

 ( 151 )  2022.08.15.

 ( 210 )  M 21 03954

 ( 220 )  2021.11.22.

 ( 732 )  Jónás Gábor, Budapest (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 )  3    Smink; kozmetikai, szépségápolási készítmények.

 35    Kereskedelmi információk és tanácsadás biztosítása a fogyasztók részére a szépségápolási termékek

 területén; kozmetikai és szépségápolási termékekkel kapcsolatos online kiskereskedelmi bolti szolgáltatások.

  41    Kozmetikai, szépségápolási oktatás; szépségápolási képzés; szépségápolási, kozmetikai oktatás.

 44    Sminkelési tanácsadás és annak alkalmazása; tanácsadási szolgáltatások a sminkelés területén; kozmetikával

 kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; kozmetikai tanácsadó szolgáltatás.

 ( 111 )  238.521

 ( 151 )  2022.08.15.

 ( 210 )  M 21 04108

 ( 220 )  2021.12.03.

 ( 732 )  Capatana Ilie, Tiszaföldvár (HU)

 ( 740 )  Dr. Deénes Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 7    Faipari, famegmunkáló gépek; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti gépek és berendezések;

 fémmegmunkáló gépek; fémvágó gépek.

 ( 111 )  238.522

 ( 151 )  2022.08.15.

 ( 210 )  M 21 04098

 ( 220 )  2021.12.03.

 ( 732 )  XTECNIX Kft., Sirok (HU)

 ( 740 )  Király György, Budapest

 ( 541 )  HPE Poland Robocop D30 HUN

 ( 511 ) 9    Védőruházat sérülések megelőzésére; vegyszerek elleni védőruházat; tűz elleni védőruházatok; golyóálló

anyagokból készült védőruházat; balesetmegelőző, sugárzás- és tűzvédelmi védőruházat; biztonsági védőruházat

 baleset vagy sérülés ellen.

 ( 111 )  238.524

 ( 151 )  2022.08.15.

 ( 210 )  M 21 03951

 ( 220 )  2021.11.19.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  238.525

 ( 151 )  2022.08.15.

 ( 210 )  M 21 03950

 ( 220 )  2021.11.19.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  238.526

 ( 151 )  2022.08.15.

 ( 210 )  M 21 03952
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 ( 220 )  2021.11.19.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 111 )  238.529

 ( 151 )  2022.08.16.

 ( 210 )  M 22 00149

 ( 220 )  2022.01.18.

 ( 732 )  Ürmös Adrienn, Budapest (HU)

 ( 740 )  Oroszi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Letölthető multimédiás fájlok; letölthető tanfolyami anyagok.

 41    Oktatási programok szervezése; oktatási programok szervezésének szolgáltatásai; online képzések

biztosítása; sport- és fitneszszolgáltatások; jógaoktatás; jógával kapcsolatos oktatási szolgáltatások; tanfolyamok,

képzések; audio- és vizuális média biztosítása kommunikációs hálózatokon keresztül; audio-, video- és

multimédiás termékek gyártása, fényképezés; élő előadásokkal kapcsolatos szolgáltatások; e-sport szolgáltatások;

online nem letölthető audiotartalmak biztosítása; oktatás és tanítás; rekreációval, szabadidővel kapcsolatos

 információs szolgáltatások; szabadidős, rekreációs tevékenységek szervezése.

  44    Rehabilitációs célú edzési lehetőségek biztosítása; hipnoterápia; tanácsadás szülés területén.

 ( 111 )  238.530

 ( 151 )  2022.08.16.

 ( 210 )  M 22 00148

 ( 220 )  2022.01.18.

 ( 732 )  BKK Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Barcza András Zsolt, Budapest

  

( 546 )

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 111 )  238.531

 ( 151 )  2022.08.16.

 ( 210 )  M 22 00154

 ( 220 )  2022.01.18.

 ( 732 )  Leveleki Miklós, Baja (HU)

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

 ( 541 )  SYLVIA BELMONTE

 ( 511 )  18    Bőr pénztárcák; kézitáskák, pénztárcák és irattárcák; pénztárcák, erszények; bőr irattartók; bőrtáskák és

bőrtokok; utazótáskák és bőröndök; moleszkin [bőrutánzat]; vegán bőr; bőr és bőrutánzatok; állatbőrök és irhák;

bőröndök és szállító táskák; esernyők és napernyők; sétapálcák; ostorok, hámok és lószerszámok; nyakörvek,

 pórázok és ruházat állatok számára; kártyatartók [bőráruk]; kulcstartók; levéltárcák.
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 ( 111 )  238.532

 ( 151 )  2022.08.16.

 ( 210 )  M 22 00200

 ( 220 )  2022.01.21.

 ( 732 )  Dr. Váradi Szabolcs, Debrecen (HU)

 ( 541 )  Élvezd az almát, ne az ecetet!

 ( 511 )  5    Étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

  29    Zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok.

 ( 111 )  238.533

 ( 151 )  2022.08.16.

 ( 210 )  M 22 00201

 ( 220 )  2022.01.23.

 ( 732 )  Albracon Kft., Dunakeszi (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 111 )  238.534

 ( 151 )  2022.08.16.

 ( 210 )  M 22 00202

 ( 220 )  2022.01.23.

 ( 732 )  Albracon Kft., Dunakeszi (HU)

 ( 541 )  BLOOM Hungary

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

 ( 111 )  238.535

 ( 151 )  2022.08.16.

 ( 210 )  M 22 00204

 ( 220 )  2022.01.24.

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

 ( 541 )  RHEOXICAN

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 111 )  238.536

 ( 151 )  2022.08.16.

 ( 210 )  M 22 00255

 ( 220 )  2022.01.27.

 ( 732 )  BEIJING NEW BUILDING MATERIALS PUBLIC LIMITED COMPANY, BEIJING (CN)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   19    Gipszkarton; gipsz [építőanyag].
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 ( 111 )  238.537

 ( 151 )  2022.08.16.

 ( 210 )  M 22 00079

 ( 220 )  2022.01.11.

 ( 732 )  TelcoTrend Consulting Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kisfaludi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Tudományos célra szolgáló, kutatási, navigációs, földmérő, fényképészeti, mozgóképes, audiovizuális,

optikai, súlymérő, mérő-, jelző-, észlelő, tesztelő, ellenőrző, életmentő és oktató berendezések és felszerelések;

elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló

készülékek és berendezések; hangok, képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, másolására vagy

feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök; rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres

digitális vagy analóg rögzítő és tároló média; szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; pénztárgépek,

számolóeszközök; számítógépek és számítógépes perifériák; búvárruhák, búvármaszkok, füldugók búvárok

számára, orrcsipeszek búvárok és úszók számára, kesztyűk búvárok számára, víz alatti úszáshoz használt

 légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.

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

  38    Távközlési szolgáltatások.

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

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

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  238.538

 ( 151 )  2022.08.16.

 ( 210 )  M 22 00080

 ( 220 )  2022.01.11.

 ( 732 )  Márkus Zsolt, Budapest (HU)

 ( 541 )  Partybox

 ( 511 )  26    Zsinórok, fonatok és hímzések, valamint rövidáru szalagok és masnik; gombok, ruhakapcsok és fűzőlyukak,

 gombostűk és tűk; művirágok; hajdíszek; póthajak.

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

 ( 111 )  238.545

 ( 151 )  2022.08.17.

 ( 210 )  M 22 00081

 ( 220 )  2022.01.11.

 ( 732 )  CIB Bank Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Baráth Edina, Budapest

 ( 541 )  ECO FirstStep

 ( 511 )   36    Pénzügyi, monetáris és banki szolgáltatások.

 ( 111 )  238.546

 ( 151 )  2022.08.18.

 ( 210 )  M 22 00089

 ( 220 )  2022.01.11.

 ( 732 )  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.

 ( 111 )  238.547

 ( 151 )  2022.08.18.

 ( 210 )  M 22 00092

 ( 220 )  2022.01.11.

 ( 732 )  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.

 ( 111 )  238.548

 ( 151 )  2022.08.17.

 ( 210 )  M 22 00093

 ( 220 )  2022.01.11.

 ( 732 )  Dr. Egyed Zoltán, Veszprém (HU)

 ( 541 )  Pelso House

 ( 511 )   36    Pénzügyi, monetáris és banki szolgáltatások; biztosítási szolgáltatások; ingatlanügyletek.

 ( 111 )  238.549

 ( 151 )  2022.08.18.

 ( 210 )  M 21 04107

 ( 220 )  2021.12.03.

 ( 732 )  Mezei Péter, Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  dr. Alexa Péter, Debrecen

  

( 546 )

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

 más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

 ( 111 )  238.550

 ( 151 )  2022.08.18.

 ( 210 )  M 21 03953

 ( 220 )  2021.11.19.

 ( 732 )  Erdősi György, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Pajuf Tamara, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Csomagolásra szolgáló ragasztószalagok; kétoldalú ragasztószalag háztartási használatra; kétoldalú

ragasztószalagok papírárukhoz; öntapadós szalagok, ragasztószalagok irodai cikként való használatra; ragasztók

irodai és otthoni célokra; ragasztószalagok; ragasztószalagok irodai vagy háztartási célokra; ragasztószalagok

 papírárukhoz; ragasztószalagok papíripari termékekhez.

 ( 111 )  238.551

 ( 151 )  2022.08.18.

 ( 210 )  M 21 03942

 ( 220 )  2021.11.19.

 ( 732 )  KBR-IMMO Ingatlanhasznosító Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kertész Éva Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Ingatlanügyletek.

 ( 111 )  238.552

 ( 151 )  2022.08.18.

 ( 210 )  M 21 04277

 ( 220 )  2021.12.20.

 ( 732 )  CO-OP Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Karácsonyi Zoltán, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok; habzóbor, pezsgő.

 ( 111 )  238.561

 ( 151 )  2022.08.19.

 ( 210 )  M 22 00363

 ( 220 )  2022.02.08.

 ( 732 )  NLMK INTERNATIONAL B.V., Amsterdam (NL)
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 ( 300 )  1455225 2021.12.03. BX

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  PROPERIOR

 ( 511 ) 6    Közönséges fémek és ezek ötvözetei; fémércek; fémanyagok építéshez és építkezéshez; hordozható, mobil

fémszerkezetek; nem elektromos fémkábelek és fémvezetékek; vas közvetlen redukció céljára és direkt redukciós

eljárással gyártott vas; nyers és megmunkált fémércek; fém burkolólapok, fémtáblák építkezéshez; fémpadlók;

padlóburkolatok fémből; fém térelválasztók [válaszfalak]; többrétegű fémtáblák; fém védőburkolatok;

fémburkolatok és zárólemezek (építőanyagok); ötvözőadalék acél gyártásához; ötvözött acélhulladék; ötvözött

acélból készült huzalok [nem elektromos]; acélötvözetek; acélgolyók; acélbuga; csőelágazások fémből, beleértve

az acél- és titánötvözeteket is; fényes acél; fényesre húzott acélrudak; fényesre húzott acélcsövek; szénacél;

szénacélok; öntött acél; gabionok acélhuzalból; közönséges fémek és ötvözeteik, rozsdamentes acélt beleértve;

könyökcsövek fémből, beleértve az acél- és titánötvözeteket is; hidegen húzott acélrudak; rozsdamentes acél;

hidegen hengerelt szalagacél; plattírozott acéllemezek és -táblák; galvanizált acéllemezek; galvanizált acéllapok;

nehézfémek; üreges acélrudak; acélszalag; melegen hengerelt acélrudak; kerítések fémből; szemcseorientált acél;

nem szemcseorientált acél; vas- vagy acélhulladék; melegen hengerelt szalagacélcsövek; födémgerendák vasból

vagy acélból; fém csatlakozások csövekhez, beleértve az acél- és titánötvözeteket is; moduláris előregyártott

acélkeretek; fémcsövek, beleértve az acél- és titánötvözetből készülteket; acél- és titánötvözetből készült

fémcsövek; acéllapok; profilacél; újrahengerelt acélok; forrasztó- és hegesztőpálcák fémből, beleértve az acél- és

titánötvözeteket is; acél henger formájában; acélredőnyök; acéllemezek; fémlemezek, beleértve az acél- és

titánötvözeteket is; kovácsolt acél; acélrostok; fém forraszanyag rozsdamentes acélhoz; rozsdamentes acéllemez;

rozsdamentes acélszalagok; rozsdamentes acélcsövek; nyers vagy félig megmunkált acélötvözetek; acél;

acélgerendák; acél építőanyagok; acél öntvények [félkész]; acélhengerek sűrített gázhoz; acélhengerek

cseppfolyós levegőhöz; üresen árusított acéltartályok; acél gyártmányok, készítmények; acél konzervdobozokhoz;

acélkeretek épületekhez; acélrács; acél őrlőgolyók; acél őrlőrudak; acélból készült rudak; acél lap, rúd, tábla és

buga formájában; acél, tekercsek formájában; acél, fóliák formájában; acél, lemezek formájában; acél ívek, lapok

formájában; acélrudak; acélcsövek; acél oszlopok; acélból készült sínek; acél merevítők betonpadlók

készítéséhez; acéllemezek gépjárművek karosszériájához; építéshez használt acéllemezek; acél tárolósilók; acél

nyers vagy félig megmunkált állapotban; acélhuzalok; acél drótkötelek, sodronykötelek; acél kábeldobok;

szerkezeti acélok; acélcsövek, beleértve a hengerelteket, hántoltakat vagy köszörülteket; nyers acél; fémszelepek

(nem gépek részei), beleértve az acél- és titánötvözeteket is; vinilbevonatú acéllemezek; hegesztési acél;

horganyzott acéllemezek; vas; ferrovolfrám; fémáruk; ferromolibdén; vaspirit; ferrokróm; ferrotitán;

ferroszilícium; vasötvözetek; vasszivacsok; öntöttvas; nyersvas; pelletált, pelletizált vas; vasércek; galvanizált

vas; öntöttvas anyagok vasúti vágányokhoz; öntöttvas csövek; öntöttvas, nyers vagy félig megmunkált állapotban;

krómércek; lágyvas cölöpök; vas szalagfeszítők [feszítőkengyelek]; vas-szén ötvözetek; vasöntvények [félkész];

vas nyers vagy félig megmunkált állapotban; vasáru építéshez; ablakvasalások; fém tömegcikkek; fémek

öntöttvas hegesztéséhez; nem elektromos vaskábelek; nem elektromos vashuzalok; színvas öntvények; fém

ötvözetei; fémek; fémhuzalok [közönséges fém]; fémből készült nyersdarabok; tetőfedő anyagok fémből;

fémfólia, alumíniumfólia; fémkorlátok; fémből készült sínek; fém raklapok; kovácsmunkák; fémlemezek;

fémrácsok, fémrostélyok, fémrosták; fém csővezetékek; fém vázszerkezetek; bevonó fémek; keményforrasz

ötvözetek; nem nemesfémek; rétegelt fémek; vastartalmú fémek; anodizált fémek; közönséges fémek; bugák

[kohászat]; fémből készült lefolyócsövek; fém gyűjtődobozok; fémszerkezetek; megmunkált fémércek;

fémszerelvények sűrített levegő vezetékekhez; fémszerelvények építményekhez; koszorúgerendák, tartógerendák

fémből; kádak, medencék fémből; tároló dobozok fémből; úszómedencék [fémszerkezetek]; emelőcsigák fémből,

nem gépekhez; közönséges fém rudak; fémcsavarok; gyűrűs (fejű) csavarok; hordók fémből; harangok; fémsilók;

szobrocskák fémből; rakszelvény mérőrudak fémből, vasúti kocsikhoz; fém csavaranyák; szögek; sírboltok

fémből; fémajtók; kéménysisakok, kéménytoldatok fémből; útburkolat elemek fémből; kéményoszlopok,

kéménytestek fémből; fémdobozok csomagoláshoz; zsalugáterek fémből; limonit, barnavasérc; fémpárkányok,

fémereszek; ajtóreteszek fémből; mászóvasak [hágóvasak] fémből; szegecsek, fémből; elosztóvezetékek fémből
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csővezetékekhez; fémoszlopok [építmények részei]; építmények acélból; vasszerkezetek, fémállványzatok

épületekhez; fém ajtókeretek; fémpántok kötözési célokra; fémlépcsők; erősítő, merevítőanyagok fémből,

betonhoz; fém építőanyagok; sínhevederek, csatlakozólemezek; járólapok fémből; kerítésoszlopok fémből;

favédő fémburkolatok; fémablakok; zsaluzatok fémből, betonhoz; előre gyártott fém platformok; vaslemezek;

rakodólapok anyagmozgatáshoz fémből; ablakkeretek, ablaktokok fémből; vasúti váltók; cink; burkolólapok

 fémből; vasúti sínrögzítők fémből.

 16    Papír, karton és ezekből készült áruk; nyomtatványok; scrapbook [családi albumok]; almanachok; atlaszok;

poszterek; formanyomtatványok, űrlapok; cégtáblák papírból vagy kartonból; metszetek; könyvjelzők; rajzok;

naptárak; öntapadós címkék, matricák [papíripari]; fedelek, kötések, borítók [papíráruk]; prospektusok; átlátszó

vetítőfóliák [papíráruk]; nyomatok [metszetek]; címkék papírból vagy kartonból; nyomtatott publikációk;

újságok; magazinok, revük [időszaki lapok]; fényképek [nyomtatott]; papír-írószer áruk; tanítási és oktatási

anyagok [kivéve készülékek, berendezések]; kézikönyvek [útmutatók]; könyvecskék, brosúrák; közlönyök

 [nyomtatott anyagok]; információs közlönyök; hírlevelek; jelzőtáblák papírból.

 35    Hirdetési- és reklámszolgáltatások; üzleti menedzsment; üzleti adminisztráció; irodai tevékenységek

szolgáltatásai; piaci tanulmányok; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; beszerzői

szolgáltatások [áruk, illetve szolgáltatások beszerzése más cégeknek]; üzleti információk; reklámanyag frissítése;

információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti

 információk nyújtása weboldalon keresztül; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; számítógépes szoftverek

tervezése és fejlesztése; webtárhely biztosítása internetes oldalakhoz; honlap-alapú adatindexek létrehozása és

 tervezése harmadik fél számára [információtechnológiai szolgáltatások].

 ( 111 )  238.562

 ( 151 )  2022.08.19.

 ( 210 )  M 22 00366

 ( 220 )  2022.02.08.

 ( 732 )  Nandina-Trans Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Pendors

 ( 511 )   16    Golyóstollak; tollak; töltőtollak; bőr tolltartók; tolltartók.

 ( 111 )  238.563

 ( 151 )  2022.08.19.

 ( 210 )  M 22 00367

 ( 220 )  2022.02.08.

 ( 732 )  BalaSys IT Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Szabó, Kelemen és Társai Andersen Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  BALASYS IT

 ( 511 ) 9    Tudományos célra szolgáló, kutatási, navigációs, földmérő, fényképészeti, mozgóképes, audiovizuális,

optikai, súlymérő, mérő-, jelző-, észlelő, tesztelő, ellenőrző, életmentő és oktató berendezések és felszerelések;

elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló

készülékek és berendezések; hangok, képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, másolására vagy

feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök; rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres

digitális vagy analóg rögzítő és tároló média; pénztárgépek, számolóeszközök; számítógépek és számítógépes

 perifériák.

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

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

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
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 ( 111 )  238.564

 ( 151 )  2022.08.19.

 ( 210 )  M 22 00369

 ( 220 )  2022.02.09.

 ( 732 )  Forum Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Csetneki Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Üdülési szállásfoglalási szolgáltatások; üdülési szálláshelyek biztosítása; ideiglenes szállás biztosítása;

ideiglenes szálláshelyek biztosítása vendégek számára; ideiglenes szálláshelyek biztosítása; bebútorozott

ideiglenes szálláshelyek biztosítása; recepciós szolgáltatások ideiglenes szálláshelyeken [kulcsátadás]; ideiglenes

szállások; ideiglenes szállásadás; ideiglenes szállásadó szolgáltatások; ideiglenes szállás szervezése és biztosítása;

átmeneti szállás biztosítása; átmeneti szálláskiadás; átmeneti szállások foglalása; átmeneti szállások kiadása;

recepciós szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz [érkezések és távozások ügyintézése]; vendéglátási

szolgáltatások [szállásadás]; ideiglenes szállásszervezés; szállásszervezés turisták számára; turistaházak, üdülők;

 turistaszállásokkal kapcsolatos szolgáltatások; vendégházak; szállók, turistaszállók; turistaszállók.

 ( 111 )  238.566

 ( 151 )  2022.08.19.

 ( 210 )  M 22 00529

 ( 220 )  2022.02.23.

 ( 732 )  The Coca-Cola Company, Atlanta, Georgia (US)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  FANTA Színes egyéniségek

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

 és készítmények italok készítéséhez.

A rovat 172 darab közlést tartalmaz. 
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