
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  238.187

 ( 151 )  2022.07.04.

 ( 210 )  M 20 02046

 ( 220 )  2020.07.16.

 ( 732 )  Diéta Life Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Füzi Tamás ügyvéd, Budapest

 ( 541 )  Diéta Life Market

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti, gyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

gyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek; étrend-kiegészítők emberek

 számára.

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

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

olajok és zsírok; agar-agar étkezési célokra; alacsony zsírtartalmú burgonyachipsek; albumin étkezésre;

algakivonatok élelmiszerekhez; alginátok táplálkozási célra; alkoholban tartósított gyümölcsök; állati velő

táplálkozási célra; almapüré; áloé vera emberi fogyasztásra elkészítve; aludttej (1); aludttej (2); angolszalonna;

articsóka, tartósított; bab, tartósított; baromfi, nem élő; bogyós gyümölcsök, konzervált; borsó, tartósított; bulgogi

[koreai szarvasmarhából készült étel]; bundás burgonyaszeletek; bundás virsli; burgonya-alapú gombócok;

burgonyapehely; citromlé étkezési használatra; corn dogs [virslik kukoricabundában]; cottage cheese [túrószerű

sajtfajta]; csemegekukorica, elkészített; csemegeuborka; csigatojások táplálkozási célra; csokoládés mogyoróvaj;

csontleves, húsleves; csontolaj, étkezési; darált mandula; datolya; dióféle-alapú krémek; disznóhús; disznózsír;

dzsemek, lekvárok [nem citrusfélékből]; ehető hangyalárvák, előkészített; ehető rovarok, nem élő; ehető szárított

virágok; előkészített gyümölcsök; erjesztett tejes italok étkezési célokra; étkezési kókuszolaj; étkezési

kukoricaolaj; étkezési olajok; étkezési szezámolaj; extra szűz olívaolaj; fagyasztott gyümölcsök; fagyasztva

szárított hús; fagyasztva szántott zöldségek; faggyú, étkezési; falafel; feldolgozott gyümölcsökből válogatás;

feldolgozott zöldségek; fermentált sült tej; fésűkagylók, nem élő; fokhagyma [konzervek]; földimogyoró,

feldolgozott; földimogyorótej-alapú italok; garnélarákok, apró, nem élő; garnélarákok, nem élő; gomba,

tartósított; guacamole [avokádószósz]; gyömbérdzsem; gyömbér, tartósított; gyümölcsalapú koncentrátum

főzéshez; gyümölcs alapú snackek; gyümölcsbefőttek (1); gyümölcsbefőttek (2); gyümölcs csipsz; gyümölcshéj;

gyümölcskocsonya, -zselé; gyümölcskonzervek; gyümölcsök, tartósított; gyümölcspép; gyümölcssaláták;

hagymakarikák; hagyma, tartósított; halak; halból készített élelmiszertermékek; halenyv táplálkozási használatra;

halfilé; halikra, elkészítve; halkonzerv; halliszt emberi fogyasztásra; hal mousse-ok; hal, tartósított; heringek

[nem élő]; homár, nem élő; hot dog virslik; hummusz [csicseriborsókrém]; hurkafélék; húskivonatok; húsleves

koncentrátumok; húsok (1); húsok (2); hús, tartósított (1); hús, tartósított (2); ír fehér hurka; ízesített mogyorók,

diók; joghurt; kagylófélék, rákfélék [nem élő]; kagylók, nem élő; kandírozott [cukrozott] mogyorók/diók;

kandírozott, kristályosított gyümölcsök; kaviár; kefir [tejes ital]; készítmények húsleveshez; kímchi [erjesztett

zöldségételek]; klipfish [sózott és szárított tőkehal]; kocsonyák; kókuszdiótej-alapú italok; kókuszdiótej konyhai

használatra; kókuszolaj és -zsír [étkezési]; kókusztej; kókuszvaj; kolbász (1); kolbász (2); konfitált kacsahús;

kristályosított gyömbér; krokett; kumisz; languszták, nem élő; lazac [nem élő]; lecitin étkezési célokra; lekvárok

[citrusfélékből]; lencse, tartósított; lenmagolaj kulináris célokra; levesek; leveskészítmények; madárfészkek,

ehető; magas fehérjetartalmú tej; magvak, elkészítve; máj; májpástétom; mandulatej (1); mandulatej-alapú italok;

mandulatej étkezési célokra; margarin; mazsola; milk shake-ek [tejturmixok]; mogyoró, előkészített; mogyorók,

elkészített; mogyorótej; mogyorótej étkezési célokra; mogyoróvaj; napraforgómag, elkészítve; napraforgóolaj,

étkezési; nem élő puhatestűek; növényi alapú tejszín; olajbogyó, tartósított; olívaolaj, étkezési; omlettek; osztriga,

nem élő; pacal; pácolt gyömbér; padlizsánkrém; pálmamag olaj, táplálkozási használatra; pálmaolaj táplálkozási

használatra; paradicsomlé főzéshez; paradicsompüré (1); paradicsompüré (2); pektin táplálkozásra; pirított tengeri

alga; préselt qyümölcspép; rákfélék, keménytestű, nem élő; rákok, folyami, nem élő; ratatouille; repceolaj,
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étkezési; rizstej; rizstej étkezési használatra; röszti; sajtok; savanyú káposzta (1); savanyú káposzta (2);

savanyúságok; selyemhernyógubó, emberi fogyasztásra; sólet; sonka; sózott hal; sózott hús; sültburgonya, chips;

sűrített tej; szardella, nem élő; szardínia [nem élő]; szárított, aszalt kókuszdió; szárított zöldségek; szarvasgomba,

tartósított; szaté (nyársas étel); szójabab olaj ételekhez; szójabab, tartósított, táplálkozási használatra;

szójapogácsák; szójatej; tahini [szezámmagkrém]; tajine [elkészített hús, hal vagy zöldség]; tartósított paprika;

tej; tejes italok, főként tejet tartalmazó; tejhelyettesítők; tejoltó; tejpor; tejsavbaktériumot tartalmazó italok;

tejsavó; tejszínhab; tejszín [tejtermékek]; tejtermékek; tempeh; tengeri uborka, nem élő; természetes vagy

műbelek hurka- és kolbásztöltéshez; tofu; tofus pogácsák; tojásfehérje; tojáslikőr (alkoholmentes-) ; tojások;

tojáspor; tojássárgája; tonhal [nem élő]; töltöttkáposzta-tekercsek; tőzegáfonya szósz [befőtt]; túró [quark]; túrós

fánkok; vadhús; vaj; vajkrém; virágporkészítmények [élelmiszer]; yakitori [japán pálcás grillcsirke]; yuba; zabtej;

zöldségalapú kenhető termékek; zöldségalapú koncentrátum főzéshez; zöldségek, főtt; zöldségek, tartósított;

zöldséges mousse-ok [habok]; zöldségkonzervek; zöldséglevek főzéshez; zöldségleves készítmények;

zöldségsaláták; zöldségvelőkrém; zselatin (1); zselék; zsírok, étkezési; étkezési; zsírtartalmú anyagok étkezési

 zsírok előállításához; zsírtartalmú keverékek, kenyérre.

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

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

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

szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz]; agávé szirup [természetes édesítőszer]; almaszósz

[ízesítők/fűszerek]; ánizsmag; árpa őrlemény; babliszt; baozi [töltött gőzölt tészta]; bibimbap [zöldségfélékkel és

marhahússal kevert rizs]; borkő [monokálium-tartarát] kulináris célokra; bors; bors [ételízesítő]; briós; bulgur;

burritók; búzacsíra emberi fogyasztásra; búzadara; búzaliszt; chips [gabonakészítmény]; chow-chow [zöldséges

ízesítő]; chutney [fűszeres ízesítő]; cikória [pótkávé]; croissant-ok; cukor; cukorból készült tortadíszek; cukormáz

süteményekhez; curry [ízesítő]; csillagánizs; csokis párnák [péksütemények]; csokoládé; csokoládé alapú

szendvicskrémek; csokoládé-bevonatú diófélék; csokoládéból készült tortadíszek; csokoládés italok tejjel;

csokoládés italporok; csokoládés mousse-ok [habok]; dara emberi fogyasztásra; darált fokhagyma [fűszer];

desszert mousse-ok [cukrászáru]; diófélékből készült lisztek; dióféléket tartalmazó kenhető csokoládék; durva

árpaliszt; ecet; édesgyökér [cukrászáru]; édesgyökér [édesség]; édességek karácsonyfák díszítéséhez; égetett

krém; ehető papír; ehető rizspapír; élelmiszer-ízesítők, az illóolajok kivételével; élesztő; élesztők,

erjesztőanyagok tésztákhoz; esszenciák élelmiszerekhez, kivéve az étereszenciákat és az esszenciaolajokat;

ételízesítő [fűszer]; ételkeményítő; étkezési burgonyaliszt; étkezési papírostyák; fagyasztott joghurtok [fagylaltok,

jégkrémek]; fagyasztva szárított ételek, fő összetevőként rizzsel; fagyasztva szárított ételek, fő összetevőként

tésztával; fagylaltok és jégkrémek (1); fagylaltok és jégkrémek (2); fagylaltok és jégkrémek (3); fagylaltporok;

fahéj [fűszer]; feldolgozott hajdina; feldolgozott magok fűszerezési használatra; feldolgozott quinoa; fondant,

tortamáz; földimogyorós édességek; fűszerek (1); fűszerek (2); fűszerek, ízesítők; fűszeres készítmények

ételekhez; fűszernövények; gabonakészítmények; gabonaszeletek; glutén adalékok kulináris célokra;

gluténmentes kenyér; glutén [sikér] étkezési használatra; glükóz étkezési használatra; gofri; gyorsrizs; gyömbér

[fűszer]; gyömbérkenyér, mézeskalács; gyömbérpaszta [ízesítőszer]; gyümölcsös édességek; gyümölcsös

sütemények/torták; gyümölcsös zselés cukor [édességek]; gyümölcsszószok; hajdinaliszt [élelmiszerekhez]; halva

[édességféle]; hántolt árpa; harissa [ízesítő]; hot dogok [szendvicsek]; húslé, mártás, szaft; húsos piték; húspuhító

szerek, háztartási használatra; ízesítők italokhoz [kivéve illóolajok]; ízesítőszerek süteményekhez [kivéve

illóolajok]; jeges tea; jégkása édes vörösbabbal; jégkockák; jégkrém nyalókák, fagylalt nyalókák, pálcikás

jégkrémek; jég, természetes vagy mesterséges; jiaozi (töltött tésztagombócok); kakaó; kakaóalapú italok;

kakaóitalok tejjel; kamilla-alapú italok; kandiscukor (1); kandiscukor (2); kapriboqyók; karamellák [cukorkák];

karamellkrém [karamellizált tejkrém]; kávé; kávé alapú italok; kávéaromák; kávékapszulák; kávé, pörköletlen;

kávé tejjel; kekszek, rágcsálnivalók; kenyér; kenyér kovász nélkül, macesz; kerti gyógynövények, tartósított

[ízesítőszerek]; ketchup [szósz]; kétszersültek; kimcshi-palacsinta (erjesztett zöldséges palacsinta); kókuszos

macaronok; konyhasó; kovász; kötőanyagok fagylaltokhoz, jégkrémekhez; kötőanyagok kolbászhoz;

kristályosított kandiscukor; krumplialapú lepénykenyerek; kruton (pirított zsemlekocka); kukoricadara (1);
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kukoricadara (2); kukorica, darált; kukoricaliszt; kukoricapehely; kukorica, sült; kurkuma; kuszkusz [búzadara];

laksa; leheletfrissítő mentabonbonok; leheletfrissítő rágógumi; lenmag étkezési célokra [ízesítés]; lepények; liszt;

lisztalapú gombócok; lisztből készült tészták; macaron [mandulás cukrászsütemény]; magas protein tartalmú

gabonaszeletek; majonéz; makaróni; malátacukor, maltóz; maláta emberi fogyasztásra (1); maláta emberi

fogyasztásra (2); mandulás édességek; marcipán; marcipán massza; marinádok [fűszeres pácok]; méhpempő;

menta cukrászati használatra; mentolos cukorkák; metélttészta-alapú készételek; metélt tészta, nudli, galuska (1);

metélt tészta, nudli, galuska (2); méz; moszat tea; mustár; mustárliszt; müzli; narancsvirágvíz ízesítési célokra;

növényi készítmények pótkávéként való használatra; nugát; nyers tészták; onigiri [rizsgolyók]; palacsinták;

pálmacukor; panírkeverékek; paradicsomszósz; pasztillák, szögletes cukorkák [édességek]; pattogatott kukorica;

pelmenyi [orosz, hússal töltött gombóc]; pesto [szósz]; petits fours [sütemény]; piccalilli (zöldséges, fűszeres

szósz); pizza; pótkávé; pralinék; profiterol; propolisz; pudingok (1); pudingok (2); quiche [tésztában sült sós

sodó]; rágógumi; ramen [japán tésztaalapú étel]; ravioli; rizs; rizs alapú rágcsálnivalók; rizspép étkezési célokra;

rizspuding; rizs rágcsálnivalók; rizssütemény; sáfrány [ételízesítő]; sajtburgerek [szendvicsek]; salátaöntetek;

snack ételek (gabona alapú -); soba tészta [japán hajdinametélt, nyers]; só élelmiszerek tartósítására; sonkamáz;

sós palacsinták; sós palacsintakeverékek; sörecet; spagetti; sűrítőszerek főzéshez; süteményekhez való tészta;

süteményporok; süteménytészta (1); süteménytészta (2); süteménytészta (3); süteménytészta (4); süteménytészta

(5); sütőpor; sütőszóda [szódabikarbóna sütési célokra]; szágó; szegfűbors; szegfűszeg [fűszer]; szendvicsek;

szerecsendió; szezámmagok [fűszerek]; szirupok és melasz (1); szirupok és melasz (2); szójabab krém

[ételízesítő]; szójaliszt; szójaszósz; szószok [ízesítőszerek, fűszeres mártások]; szörbetek [fagylaltok]; szusi;

tabulé [arab saláta]; taco; tamarind [ízesítő]; tápióka; tápiókaliszt; tavaszi tekercs; tea; tea alapú italok;

teahelyettesítőként használt virágok vagy levelek; teák [nem gyógyászati használatra]; tejszínhabot keményítő

termékek; tengeri algába csavart, előkészített rizs; tengervíz főzéshez; természetes édesítőszerek; tésztában sült

pástétom; tésztaöntetek; tortilla; tükörmáz [tükörglazúr]; udon [japán metélt]; vajas kekszek [Petit-beurre]; vanília

[ízesítőszer]; vanillin [vaníliapótló]; vörösáfonya-szósz [ízesítők/fűszerek]; zab alapú ételek; zabdara (1); zabdara

 (2); zabdara (3); zabdara (4); zellersó; zsemlék; zsemlemorzsa.

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

más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez; alkoholmentes almabor; alkoholmentes aperitifek;

alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes gyümölcskivonatok; alkoholmentes italok; alkoholmentes

koktélok; alkoholmentes teaízű italok; aloe vera italok, alkoholmentes; árpabor [sör]; ásványvíz [italok]; asztali

vizek; citromos sör [shandy]; energiaitalok; gyömbéres üdítőital; gyümölcslevek; gyümölcsnektárok,

alkoholmentes; izotóniás italok; kávé ízesítésű üdítőitalok; készítmények italokhoz; kivonatok alkoholmentes

italok készítéséhez, illóolajok formájában; komlókivonatok sör előállításához; kvasz [alkoholmentes ital];

limonádék; lítiumos vizek; malátacefre; malátasör; mandulatej (2); méz alapú alkoholmentes italok; mustok;

paradicsomlevek [italok]; pasztillák szénsavas italokhoz; porok szénsavas italokhoz; proteinnel dúsított

sportitalok; rizsalapú italok, melyek nem tejpótlók; smoothie-k [gyümölcs- vagy zöldségitalok]; söralapú

koktélok; sörbetek [italok]; sörcefre; sörök; szárított gyümölcsökből készült alkoholmentes italok; szasszaparilla

[alkoholmentes ital]; szénsavas víz; szódavíz; szódavizek; szójaalapú italok, nem tejpótlók; szőlőmust; szörpök

italokhoz; szörpök limonádékhoz; tejsavó alapú italok; termékek szénsavas vizek előállításához; üdítőitalok;

 vizek [italok]; zöldséglevek [italok].

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

  43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  238.325

 ( 151 )  2022.08.17.

 ( 210 )  M 22 00241

 ( 220 )  2022.01.26.

 ( 732 )  Code Global Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Juhász Gábor István, Budapest
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 ( 541 )  ANJA

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

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

 csiszolószerek.

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 111 )  238.328

 ( 151 )  2022.07.29.

 ( 210 )  M 22 00469

 ( 220 )  2022.02.16.

 ( 732 )  Csomor Tímea, Göd, Alsógöd (HU)

 ( 740 )  Dr. Sebestyén Anna, Budapest

 ( 541 )  Glamour Design

 ( 511 )   11    Asztali lámpák; lámpák; LED-lámpák.

  20    Asztalok [bútor]; bútorok.

 ( 111 )  238.358

 ( 151 )  2022.08.17.

 ( 210 )  M 22 00246

 ( 220 )  2022.01.27.

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

 ( 541 )  Lactofemin

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények, kivéve: szemészeti készítmények;

egészségügyi készítmények gyógyászati használatra, kivéve: szemészeti készítmények; gyógyászati vagy

állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek; étrend-kiegészítők emberek és

állatok számára, kivéve: szemészeti készítmények; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati

 mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek.

 ( 111 )  238.527

 ( 151 )  2022.08.15.

 ( 210 )  M 21 03960

 ( 220 )  2021.11.19.

 ( 732 )  Pro-Mot Hungária Ingatlanfejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Balatonvilágos (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Nevelés, szakmai képzés, szórakoztatás, sport és kulturális tevékenység.

  43    Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások, ideiglenes szállásadás.

 ( 111 )  238.539

 ( 151 )  2022.08.16.

 ( 210 )  M 22 00084

 ( 220 )  2022.01.11.

 ( 732 )  Empátia Sztori Nonprofit Kft., Kiskunfélegyháza (HU)
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( 546 )

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

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

 ( 111 )  238.540

 ( 151 )  2022.08.16.

 ( 210 )  M 22 00085

 ( 220 )  2022.01.11.

 ( 732 )  Empátia Sztori Nonprofit Kft., Kiskunfélegyháza (HU)

 ( 541 )  Empátia Sztori

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

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

 ( 111 )  238.541

 ( 151 )  2022.08.16.

 ( 210 )  M 22 00094

 ( 220 )  2022.01.12.

 ( 732 )  Gazdag Tünde, Budapest (HU)

 ( 541 )  EGYENSÚLY PROGRAM

 ( 511 )   44    Táplálkozási tanácsadás; fizikai közérzetjavító szolgáltatás; étkezési tanácsadás; életmód tanácsadás.

 ( 111 )  238.542

 ( 151 )  2022.08.16.

 ( 210 )  M 22 00087

 ( 220 )  2022.01.11.

 ( 732 )  Veres Tamás, Debrecen (HU)

  
( 546 )

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

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

 ( 111 )  238.543

 ( 151 )  2022.08.16.

 ( 210 )  M 22 00088

 ( 220 )  2022.01.11.

 ( 732 )  Veres Tamás, Debrecen (HU)

  
( 546 )

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

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

 ( 111 )  238.553

 ( 151 )  2022.08.23.

 ( 210 )  M 22 00879

 ( 220 )  2022.04.01.

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest

 ( 541 )  NOFRAC
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 ( 511 ) 5    Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; vitaminkészítmények,

 ásványi élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők.

 ( 111 )  238.554

 ( 151 )  2022.08.23.

 ( 210 )  M 22 00878

 ( 220 )  2022.04.01.

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest

 ( 541 )  LISIA

 ( 511 ) 5    Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; vitaminkészítmények,

 ásványi élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők.

 ( 111 )  238.555

 ( 151 )  2022.08.18.

 ( 210 )  M 22 00310

 ( 220 )  2022.02.01.

 ( 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 )  238.556

 ( 151 )  2022.08.23.

 ( 210 )  M 22 00877

 ( 220 )  2022.04.01.

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest

 ( 541 )  MABSEN

 ( 511 ) 5    Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; vitaminkészítmények,

 ásványi élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők.

 ( 111 )  238.557

 ( 151 )  2022.08.18.

 ( 210 )  M 21 03967

 ( 220 )  2021.11.19.

 ( 732 )  Békés Város Önkormányzata, Békés (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Kézműves szappan; ajakír; kozmetikumok; gyógynövényes fürdősó.

 4    Kézműves gyertyák; méhviasz.
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  14    Ásványból, gyöngyből készült fülbevaló, karkötő, nyaklánc.

  18    Kézműves vászon táska.

 21    Kézműves fazekas termékek: edények, tányérok, használati és dísztárgyak; fából készült használati

 eszközök, dísztárgyak, háztartási eszközök.

  22    Vászon zacskók tároláshoz.

 29    Házi, kézműves hentesáru: kolbász, szalámi, füstölt sonka, szalonna, májas, hurka, kolbász, disznósajt,

tepertő; házi, kézműves tehén, bivaly, kecske, juh tejtermékek: sajt, túró, tejföl, tejszín, vaj, joghurt, kefir, tej;

hidegen sajtolt étkezési olaj: tökmag, napraforgó, repce, mogyoró; kistermelői lekvár, dzsem; kistermelői

 befőttek, savanyúság, konzervek; aszalt gyümölcskeverékek; háztáji gazdaságból származó nyers baromfitojás.

 30    Almaszósz ízesítők/fűszerek (kistermelői); liszt (búza, zab, tönkölybúza, rizs, kukorica); csokoládé

(kézműves csokoládé); ételízesítő fűszer (háztáji gazdaságból származó szárított zöldségekből készül); fűszerek,

ízesítő (háztáji gazdaságból származó szárított zöldségekből készül); fűszernövények (háztáji gazdaságból

származó szárított fűszerekből készül); gabonakészítmények (puffasztott búza, rizs); gyümölcsös édességek

(kézműves); karamellák, cukorkák (kézműves); kekszek, rágcsálnivaló (kézműves); kenyér (kovászos és kovász

nélküli kézműves kenyér); kerti gyógynövények, tartósított ízesítőszerek (háztáji gazdaságból származó szárított

gyógynövényekből készül); lisztből készült tészták (fürjtojásból és tyúktojásból készült tészták); méhpempő;

 méz; paradicsomszósz (kistermelői); propolisz; rizs; tea (kistermelői); vajas kekszek (kistermelői); étkezési só.

  32    Kistermelői rostos ivólevek, házi szörpök, paradicsomlé, kézműves sör.

  33    Szeszes italok; bor, égetett szeszek.

  35    Hagyományos népművészeti termékek kereskedelmi szolgáltatásai.

  40    Népművészeti hímzés; kézimunka.

 41    Kézművességgel, hagyományápolással, népművészettel kapcsolatos rendezvény szervezése, nevelés,

 szakmai képzés, oktatás.

 43    Hagyományos étkezéssel kapcsolatos szolgáltatások: ételek elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és

tanácsadás; ételkritikusi szolgáltatások [információ nyújtása ételekről és italokról]; falusi turizmus: étel és ital

catering; kempingezési lehetőség biztosítása; motelek; panziók; recepciós szolgáltatások ideiglenes

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

 [kulcsátadás]; szállásbiztosítás nyaralók számára; turistaházak, üdülők; üdülőtáborok szolgáltatásai [szállásadás].

 44    Népi gyógyászattal kapcsolatos szolgáltatás: alternatív gyógyászati szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos

 tanácsadó szolgáltatások.

 ( 111 )  238.558

 ( 151 )  2022.08.18.

 ( 210 )  M 21 03968

 ( 220 )  2021.11.19.

 ( 732 )  Békés Város Önkormányzata, Békés (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Kézműves szappan; ajakír; kozmetikumok; gyógynövényes fürdősó.

 4    Kézműves gyertyák; méhviasz.

  14    Ásványból; gyöngyből készült fülbevaló; karkötő; nyaklánc.

  18    Kézműves vászon táska.

 21    Kézműves fazekas termékek: edények; tányérok; használati és dísztárgyak; fából készült használati

 eszközök; dísztárgyak; háztartási eszközök.
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  22    Vászon zacskók tároláshoz.

 29    Házi, kézműves hentesáru: kolbász, szalámi, füstölt sonka, szalonna, májas, hurka, kolbász, disznósajt,

tepertő; házi, kézműves tehén, bivaly, kecske, juh tejtermékek: sajt, túró, tejföl, tejszín, vaj, joghurt, kefir, tej;

hidegen sajtolt étkezési olaj: tökmag, napraforgó, repce, mogyoró; kistermelői lekvár, dzsem; kistermelői

 befőttek, savanyúság, konzervek; aszalt gyümölcskeverékek; háztáji gazdaságból származó nyers baromfitojás.

 30    Almaszósz ízesítők/fűszerek (kistermelői); liszt (búza, zab, tönkölybúza, rizs, kukorica); csokoládé

(kézműves csokoládé); ételízesítő fűszer (háztáji gazdaságból származó szárított zöldségekből készül); fűszerek,

ízesítő (háztáji gazdaságból származó szárított zöldségekből készül); fűszernövények (háztáji gazdaságból

származó szárított fűszerekből készül); gabonakészítmények (puffasztott búza, rizs); gyümölcsös édességek

(kézműves); karamellák, cukorkák (kézműves); kekszek, rágcsálnivaló (kézműves); kenyér (kovászos és kovász

nélküli kézműves kenyér); kerti gyógynövények, tartósított ízesítőszerek (háztáji gazdaságból származó szárított

gyógynövényekből készül); lisztből készült tészták (fürjtojásból és tyúktojásból készült tészták); méhpempő;

 méz; paradicsomszósz (kistermelői); propolisz; rizs; tea (kistermelői); vajas kekszek (kistermelői); étkezési só.

  32    Kistermelői rostos ivólevek, házi szörpök, paradicsomlé, kézműves sör.

  33    Szeszes italok; bor, égetett szeszek.

  35    Hagyományos népművészeti termékek kereskedelmi szolgáltatásai.

  40    Népművészeti hímzés; kézimunka.

 41    Kézművességgel, hagyományápolással, népművészettel kapcsolatos rendezvény szervezése; nevelés,

 szakmai képzés, oktatás.

 43    Hagyományos étkezéssel kapcsolatos szolgáltatások: ételek elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és

tanácsadás; ételkritikusi szolgáltatások [információ nyújtása ételekről és italokról]; falusi turizmus: étel és ital

catering; kempingezési lehetőség biztosítása; motelek; panziók; recepciós szolgáltatások ideiglenes

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

 [kulcsátadás]; szállásbiztosítás nyaralók számára; turistaházak, üdülők; üdülőtáborok szolgáltatásai [szállásadás].

 44    Népi gyógyászattal kapcsolatos szolgáltatás: alternatív gyógyászati szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos

 tanácsadó szolgáltatások.

 ( 111 )  238.559

 ( 151 )  2022.08.18.

 ( 210 )  M 21 03620

 ( 220 )  2021.10.21.

 ( 732 )  Merkbau Zrt., Kiskunhalas (HU)

 ( 740 )  dr. Sili Dóra, Budapest

  

( 546 )

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

(CLT) faházak építése, kivitelezése; aszfalt, szurok, kátrány és bitumen; hordozható épületek, nem fémből;

ablaküveg; ajtók; állványzat; beton; bevonatok(építőanyagok); bitumen építési anyagok; burkolatok, nem fémből,

építési célokra; cement; csövek nem fémből, szellőztető és légkondicionáló berendezésekhez; deszkák fából,

építéshez; díszlécek párkányokhoz, nem fémből, építési célokra; dúcok, támfák, nem fémből; előregyártott

emelvények, nem fémből; építőelemek (nem fémből) lapok formájában; építőkövek, épületek, nem fémből;

épületpanelok, nem fémből; esővízcsatornák, nem fémből, építési célokra; faanyag, fűrészáru, farostlemezek

építéshez; furnérlemez, gerendák, tartóoszlopok, nem fémből; gipsz, habarcs építési célokra; járólapok, nem fém;

kandallóburkolatok nem fémből; kátrány, kavics, murva, sóder; kémények, nem fémből; keretek (nem fémből)

üvegezett ablakokhoz; kerítések, nem fémből; készházak; kő, kötőanyagok kövekhez; lécek, nem fémből;
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lépcsők, nem fémből; márvány; megmunkált fa; mész, mészkő; mobil épületek, nem fémből; műanyagsínek

(építőanyagok); műkő; nád, építési célra; nem fémből készült falborítások építéshez; nem fém építőanyagok; nem

fém konzolok építőipari célra; padlóburkolatok (fából), padlók, nem fémből, parketták; redőnyök, nem fémből;

szerkezetek, vázak épületekhez, nem fémből; szigetelőpapír (építkezéshez); téglák, terméskő, terrakotta,

tetőcserepek, tetőfedő anyagok, nem fémből; vízvezetékek, nem fémből; zsaluk, spaletták, nem fémből;

 zsindelyek.

 35    Reklámozás; üzleti menedzsment; építőanyag kereskedelem; szerszám-és szerszámgép kereskedelem;

kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás); kereskedelmi közvetítői

szolgáltatások; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások, kereskedelmi vásárok rendezése; építőipari árukkal és

szolgáltatásokkal kapcsolatos online kereskedelem; piackutatás; üzleti információk nyújtása weboldalon

 keresztül; üzleti tájékoztatás, információnyújtás, vásárlási megrendelések ügyintézése.

 37    Építőipari szolgáltatások; építőiparral kapcsolatos üzembehelyezési és javítási szolgáltatások; építőipari

generálkivitelezés; ácsmunkák; állványozás; aszfaltozás; csővezetékek építése és karbantartása; daruk (építőipari

gépek) kölcsönzése; elektromos berendezések üzembehelyezése és javítása; építés, építési tanácsadó

szolgáltatások; építkezések felügyelete (irányítás); építkezéshez kapcsolódó konzultáció; építőipari felszerelések

kölcsönzése; épületbontás, épületszigetelés, épülettömítés; exkavátorok (kotrógépek) kölcsönzése;

fűtőberendezések üzembehelyezése és javítása; gépek üzembehelyezése, karbantartása és javítása; kábelfektetési

szolgáltatások; kemencék, kazánok üzembehelyezése és javítása; kőműves munkák; kútfúrás; külső és belső

festés, lakkozás; légkondicionáló berendezések telepítése és javítása; nyílászárók beszerelése; szivattyújavítás;

 tapétázás, vakolás (vakolási munkák); villanyszerelők által nyújtott szolgáltatások; vízvezeték-szerelés.

 ( 111 )  238.560

 ( 151 )  2022.08.19.

 ( 210 )  M 21 03476

 ( 220 )  2021.10.05.

 ( 732 )  Tebögréd Webáruház Kft., Csorvás (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Online rendelési szolgáltatások; webshopon keresztül történő egyedi bögrék értékesítése; reklámanyagok

 online terjesztése; reklámozás; marketing.

 ( 111 )  238.567

 ( 151 )  2022.08.23.

 ( 210 )  M 22 00871

 ( 220 )  2022.03.31.

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest

 ( 541 )  MOBIPRES

 ( 511 ) 5    Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; vitaminkészítmények,

 ásványi élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők.

 ( 111 )  238.568

 ( 151 )  2022.08.23.

 ( 210 )  M 22 00870

 ( 220 )  2022.03.31.
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 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest

 ( 541 )  DOBOCAL

 ( 511 ) 5    Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; vitaminkészítmények,

 ásványi élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők.

 ( 111 )  238.569

 ( 151 )  2022.08.23.

 ( 210 )  M 22 00868

 ( 220 )  2022.03.31.

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest

 ( 541 )  DEBONEG

 ( 511 ) 5    Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; vitaminkészítmények,

 ásványi élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők.

 ( 111 )  238.570

 ( 151 )  2022.08.23.

 ( 210 )  M 22 00449

 ( 220 )  2022.02.15.

 ( 732 )  Déryné Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Színház mindenkinek!

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

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

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

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

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

 ( 111 )  238.571

 ( 151 )  2022.08.23.

 ( 210 )  M 22 00111

 ( 220 )  2022.01.13.

 ( 732 )  Dr. Kovács László, Budakeszi (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   45    Ügyvédi szolgáltatások; ügyvédi szolgáltatások [jogi szolgáltatások]; ügyvédi [barrister] szolgáltatások.

 ( 111 )  238.572

 ( 151 )  2022.08.23.

 ( 210 )  M 22 00303

 ( 220 )  2022.01.31.

 ( 732 )  DP Chem Professional Distribution Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Miskolczi Mária, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Fehérítő készítmények (színtelenítők) háztartási célokra; kozmetikai krémek; kozmetikai szerek;

mosószerek/tisztítószerek, nem gyártási műveletekhez és nem gyógyászati használatra; samponok; tisztítószerek
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háztartási használatra; vegyi tisztítókészítmények háztartási célokra; állatsamponok [nem gyógyszeres

állatkozmetikai készítmények]; kisállat samponok [nem gyógyszeres ápoló készítmények]; folteltávolító,

folttisztító készítmények; mosodai fehérítők; lefolyócső tisztító készítmények duguláselhárításhoz;

 vízkőeltávolító készítmények háztartási célokra.

5    Antibakteriális kézmosók; biocidok; fertőtlenítőszerek; penész elleni vegyi készítmények; fertőtlenítőszerek

 higiéniai célokra.

 ( 111 )  238.573

 ( 151 )  2022.08.23.

 ( 210 )  M 22 00302

 ( 220 )  2022.01.31.

 ( 732 )  DP Chem Professional Distribution Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Miskolczi Mária, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Fehérítő készítmények (színtelenítők) háztartási célokra; kozmetikai krémek; kozmetikai szerek;

mosószerek/tisztítószerek, nem gyártási műveletekhez és nem gyógyászati használatra; samponok; tisztítószerek

háztartási használatra; vegyi tisztítókészítmények háztartási célokra; állatsamponok [nem gyógyszeres

állatkozmetikai készítmények]; kisállat samponok [nem gyógyszeres ápoló készítmények]; folteltávolító,

folttisztító készítmények; mosodai fehérítők; lefolyócső tisztító készítmények duguláselhárításhoz;

 vízkőeltávolító készítmények háztartási célokra.

5    Antibakteriális kézmosók; biocidok; fertőtlenítőszerek; penész elleni vegyi készítmények; fertőtlenítőszerek

 higiéniai célokra.

 ( 111 )  238.574

 ( 151 )  2022.08.23.

 ( 210 )  M 22 00463

 ( 220 )  2022.02.16.

 ( 732 )  Prestige Magánkórház Korlátolt Felelősségű Társaság, Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  Dr. Finna Csaba, Nyíregyháza

  

( 546 )

 ( 511 )  44    Egészségügyi ellátás; egészségügyi szolgáltatások nyújtása; egészségügyi szolgáltatások az emberi test

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

szűrés; egészségvédelemmel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; gyógyászati és egészségügyi klinikai

 szolgáltatások; orvosok és más egészségügyi szakszemélyzet által nyújtott orvosi ellátás és konzultáció.

 ( 111 )  238.575

 ( 151 )  2022.08.23.

 ( 210 )  M 22 00095

 ( 220 )  2022.01.12.

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

 ( 740 )  dr. Szűcs Ernő Péter ügyvéd, Budapest

 ( 541 )  Pick Roppanós Virsli

 ( 511 )   29    Húskészítmény, ezen belül virsli.
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 ( 111 )  238.576

 ( 151 )  2022.08.24.

 ( 210 )  M 22 00116

 ( 220 )  2022.01.13.

 ( 732 )  Bencsik Zsuzsanna, Deszk (HU)

 ( 541 )  XENIX CAR

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

 ( 111 )  238.577

 ( 151 )  2022.08.23.

 ( 210 )  M 22 00456

 ( 220 )  2022.02.15.

 ( 732 )  CHINA TOBACCO GUANGDONG INDUSTRIAL CO., LTD., Guangzhou (CN)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  34    Dohány; dohánypótló anyagokat tartalmazó cigaretták, nem gyógyászati használatra; cigaretták;

cigarettaszipkák; szájnyálkahártya-nedvesítő dohányosoknak; gyufák; öngyújtók dohányosoknak; cigarettapapír;

 dohányaromák, az illóolajok kivételével; elektromos cigaretták; elektronikus eszközök cigaretták hevítéséhez.

 ( 111 )  238.578

 ( 151 )  2022.08.23.

 ( 210 )  M 22 00096

 ( 220 )  2022.01.12.

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

 ( 740 )  dr. Szűcs Ernő Péter, Budapest

 ( 541 )  Pick Nosztalgia Virsli

 ( 511 )   29    Húskészítmény, ezen belül virsli.

 ( 111 )  238.579

 ( 151 )  2022.08.23.

 ( 210 )  M 21 04050

 ( 220 )  2021.11.29.

 ( 732 )  Czégai Roland, Ajka (HU)

 ( 541 )  www.telegraf.hu

 ( 511 )  38    Elektronikus hírügynökségi szolgáltatások; hírek és aktuális eseményekkel kapcsolatos információk

továbbítása; hírek továbbítása hírügynökségekhez; hírküldés, híradás [közvetítés]; hírügynökségek;

hírügynökségek telekommunikációs szolgáltatásai; hírügynökségi [kommunikációs] szolgáltatások;

 hírügynökségi szolgáltatások elektronikus továbbítás céljára; hírügynökségi szolgáltatások [hírek továbbítása].

 41    Globális számítógépes hálózaton elérhető elektronikus hírlapok; hírközlő szolgáltatások; hírlevelek kiadása;

hírlevélkiadási szolgáltatások; hírszolgáltatás a műsorszolgáltatási ipar részére; hírügynökségi beszámolók;

interneten közvetített hírműsor szolgáltatások; kiadói és híradói, beszámolói szolgáltatások, illetve szövegek

írása; online hírlevelek biztosítása sportszórakoztatás területén; rádiós és televíziós hírműsor szolgáltatás;

számítógépes játékokkal kapcsolatos hírlevelek küldése e-mailben; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési

 célokra.

 ( 111 )  238.580

 ( 151 )  2022.08.23.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 17. szám, 2022.09.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2136



 ( 210 )  M 21 04046

 ( 220 )  2021.11.29.

 ( 732 )  Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)

 ( 541 )  SH-Fenaqua

 ( 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.

 ( 111 )  238.581

 ( 151 )  2022.08.23.

 ( 210 )  M 21 04310

 ( 220 )  2021.12.21.

 ( 732 )  CO-OP Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Karácsonyi Zoltán, Budapest

  

( 546 )

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

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

csiszolószerek; háztartási illatosítók; illatosítók gépkocsikhoz; lefolyó és mosogató duguláselhárító készítmények;

 ízesítők, aromák élelmiszerekhez [illóolajok]; mosogatószerek, mosogató készítmények.

 4    Gyertyák és kanócok világításhoz; teamécsesek; világítóanyagok.

5    Étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fertőtlenítőszerek; kártékony

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

 és légfrissítő készítmények; bébiételek.

 6    Főzéshez használt alufóliák; alufóliák sütéshez.

 8    Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; borotvák.

9    Elektromos áram tárolására szolgáló készülékek és berendezések; elektromos áram vezetésére szolgáló

 berendezések és készülékek; elemek; újratölthető elemek.

 11    Világítókészülékek, reflektorok; fényszóró izzók; elemlámpa izzók, vakuizzók; dekoratív karácsonyfa

 izzók; LED-izzók; reflektoros izzók; halogén izzók.

 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; bevásárló

szatyor, táska; egészségügyi papír, WC-papír; eldobható szalvéták; papír törlőkendők; szemeteszsákok; sütőpapír;

 műanyag zacskók háztartási célokra; műanyag fólia csomagolásra.

  20    Műanyag tortadíszek.

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

villák kivételével; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); takarítóeszközök; üveg-, porcelán- és

fajanszáruk; teamécses-tartók; fogvájók egyéni használatra; háztartási gumikesztyűk; műanyag tányérok

 [edények].

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

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők; zoknik és harisnyák.

  26    Bokarögzítők.

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

 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;

feldolgozott gyümölcsök, gombák, zöldségek, diófélék és hüvelyesek; konzervek, savanyúságok; hús és

hústermékek; hentesáruk; tejtermékek és tejtermék-helyettesítők; tejszínhabok; fagyasztott húsok; fagyasztott
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 hústermékek; fagyasztott gyümölcsök; fagyasztott zöldségek.

 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; jég [fagyott víz]; ízesítőszerek/aromák [esszenciaolajok kivételével]; kekszek, rágcsálnivalók;

csokoládépaszták, krémek; kakaóalapú krémek szendvicskrémek formájában; feldolgozott gabonák, keményítő és

az ezekből készült áruk, pékáruk és élesztők; gabonakészítmények; reggeli gabonafélék, zabkása, búzadara;

müzliszeletek, energiaszeletek; édességek (cukorkák), csokoládés szeletek, rágógumi; csokoládéból készült

tortadíszek; cukorból készült tortadíszek; cukorpótlók, édesítőszerek; keverékek pudingok készítéséhez,

pudingporok; fagyasztott édességek; fagyasztott pizzaalapok; fagyasztott pizzák; fagyasztott tészták; fagyasztott

 tésztalapok.

 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; táplálékok és italok állatoknak; maláta; fekhelyek és almok

 állatoknak.

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

 más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez; pezsgőtabletták.

  33    Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

 34    Dohány és dohánypótlók; cigaretták és szivarok; elektronikus cigaretták és orális párologtatók dohányosok

 számára; dohányzási cikkek; gyufák.

 35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák; élelmiszerekkel kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; globális számítógépes hálózatokon keresztül nyújtott, élelmiszerekkel

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; katalógusokon keresztül nyújtott, élelmiszerekkel kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; kedvtelésből tartott kisállatoknak szánt termékekkel kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; kertészeti cikkekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; kiskereskedelmi szolgáltatások

irodaszerekkel kapcsolatban; kiskereskedelmi szolgáltatások elektronikus háztartási berendezésekkel

kapcsolatban; kiskereskedelmi szolgáltatások konyhai eszközökkel kapcsolatban; ruházati cikkek és ruházati

kiegészítők értékesítésével kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; tisztításra használt árucikkekkel

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; világítással kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;

csemegeárukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; ételek főzésére szolgáló berendezésekkel

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; étkészletekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; illatosító

készítményekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; játékokkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; kiskereskedelmi bolti szolgáltatások a ruházat területén; online ruházati kiskereskedelmi bolti

szolgáltatások; takarmánnyal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; ünnepi dekorációkkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; élelmiszerekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; állatápolásra

használt készítményekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; elektronikus háztartási eszközökkel

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; ételek főzésére szolgáló berendezésekkel kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások; étkészletekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; fémárukkal

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; főzőedényekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások;

játékokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; kertészeti termékekkel kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások; lábbelikkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; ruházkodással kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások; sportcikkekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; takarmánnyal

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; segítségnyújtás kereskedelmi vállalatok menedzsmentjében;

segítségnyújtás franchise rendszerű üzletvitelhez; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése

más cégeknek]; üzleti konzultációs szolgáltatások; online reklám- és marketingszolgáltatások; varrócikkekkel

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; építésre szolgáló kézi működtetésű berendezésekkel kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; építésre szolgáló kézi működtetésű szerszámokkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; építőipari berendezésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; étrend-kiegészítőkkel
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kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; gépjárműtartozékokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;

állatalommal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; divatkiegészítőkkel kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; egyszer használatos papírtermékekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; eladó nélküli

 kiskereskedelmi bolt szolgáltatásai élelmiszerrel kapcsolatban.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

 ( 111 )  238.582

 ( 151 )  2022.08.23.

 ( 210 )  M 21 04307

 ( 220 )  2021.12.21.

 ( 732 )  CO-OP Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Karácsonyi Zoltán, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek;

háztartási illatosítók; illatosítók gépkocsikhoz; előnedvesített, mosogatószerrel átitatott törlőkendők;

mosogatószerek, mosogató készítmények; lefolyó és mosogató duguláselhárító készítmények; ízesítők, aromák

 élelmiszerekhez [illóolajok].

 4    Világítóanyagok; gyertyák és kanócok világításhoz; teamécsesek.

 5    Légillatosító és légfrissítő készítmények.

 6    Alufóliák sütéshez; főzéshez használt alufóliák.

 8    Evőeszközök.

9    Elektromos áram vezetésére szolgáló berendezések, készülékek és kábelek; elektromos áram tárolására

 szolgáló készülékek és berendezések; elektromos elemek, akkumulátorok; újratölthető elemek.

 11    Világítókészülékek, reflektorok; fényszóró izzók; elemlámpa izzók, vakuizzók; LED-izzók; halogén izzók;

 reflektoros izzók; dekoratív karácsonyfa izzók.

 16    Bevásárló szatyor, táska; egészségügyi papír, WC-papír; eldobható szalvéták; papír törlőkendők; sütőpapír;

 zsebkendők; szemeteszsákok; műanyag fólia csomagolásra; műanyag zacskók háztartási célokra.

  18    Táskák, kézitáskák; bevásárlótáskák; újrahasznosítható bevásárlótáskák; hálószatyrok bevásárláshoz.

 21    Teamécses-tartók; mikroszálas tisztítókendők; szöszmentes tisztítókendők, tisztítórongyok; tisztítókendők

cellulózból; háztartási tisztítóeszközök, kefék és kefekészítő anyagok; mosogatórongyok edények mosogatásához;

edények, fazekak; műanyag tányérok [edények]; sütőben használható edények; tálak, edények [háztartási

eszközök]; étkészletek; fésűk; szivacsok háztartási használatra; takarítóeszközök; fogvájók egyéni használatra;

 háztartási gumikesztyűk.

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők; zoknik és harisnyák.

  26    Bokarögzítők.

 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;

tejtermékek és tejtermék-helyettesítők; tejszínhabok; burgonyakrokett; chipsek; feldolgozott gyümölcsök,

gombák, zöldségek, diófélék és hüvelyesek; konzervek, savanyúságok; kókuszreszelék; földimogyorók;

feldolgozott tökmag; babok; zselék étkezési célra; fagyasztott hústermékek; fagyasztott haltermékek; fagyasztott

tenger gyümölcsei; fagyasztott gyümölcsök; fagyasztott zöldségek; hentesáruk; hús és hústermékek; keverve
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 sütött gesztenye cukorral; sült gesztenye; étkezési napraforgómag.

 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; kekszek, rágcsálnivalók; ízesítőszerek/aromák [esszenciaolajok kivételével]; csokoládépaszták, krémek;

kakaóalapú krémek szendvicskrémek formájában; feldolgozott gabonák, keményítő és az ezekből készült áruk,

pékáruk és élesztők; gabonakészítmények; reggeli gabonafélék, zabkása, búzadara; müzliszeletek,

energiaszeletek; puffasztott rizs; puffasztott rizs rágcsálnivalók; taco [kukorica chips]; nacho [kukorica chips];

cukorkák; cukormentes cukorkák; édességek (cukorkák), csokoládés szeletek, rágógumi; gyümölcsös zselés cukor

[édességek]; tejkaramella; cukorpótlók, édesítőszerek; ropik; tortadíszek cukorból; csokoládéból készült

tortadíszek; szőlőcukor; gumicukrok; keverékek pudingok készítéséhez, pudingporok; élesztő, élesztőszerek;

fagyasztott édességek; fagyasztott pizzaalapok; fagyasztott pizzák; fagyasztott sütemények; fagyasztott

 tésztalapok.

 31    Napraforgómag; fekhelyek és almok állatoknak; macskaalom; táplálékok és takarmányok állatoknak;

kutyaeledelek; macskaeledel; jutalomfalatok állatoknak; gabonából készült sütemények, kekszek állatoknak;

 italok állatoknak.

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

más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez; energiaitalok; pezsgőtabletták; ízesített vizek; lítiumos

 vizek.

  33    Borok; habzóbor, pezsgő; égetett szeszesitalok; előre kikevert szeszesitalok; likőrök.

  34    Gyufák.

 ( 111 )  238.583

 ( 151 )  2022.08.23.

 ( 210 )  M 21 04051

 ( 220 )  2021.11.29.

 ( 732 )  Holdosi Péter, Vecsés (HU)

 ( 740 )  Dr. Keserű Barna Arnold, Győr

 ( 541 )  Minden ami Pipás

 ( 511 )  35    Ruházati cikkek és ruházati kiegészítők értékesítésével kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; online

ruházati kiskereskedelmi bolti szolgáltatások; ruházattal kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások;

kiskereskedelmi csomagküldő szolgáltatások ruházati kiegészítőkkel kapcsolatban; lábbelikkel kapcsolatos

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

táskákkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; sportcikkekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

 ( 111 )  238.584

 ( 151 )  2022.08.23.

 ( 210 )  M 21 04044

 ( 220 )  2021.11.29.

 ( 732 )  Tolnagro Kft., Szekszárd (HU)

 ( 541 )  SH-Equifen

 ( 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.

 ( 111 )  238.585

 ( 151 )  2022.08.23.

 ( 210 )  M 21 04054
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 ( 220 )  2021.11.29.

 ( 732 )  Bognár Gábor, Akasztó (HU)

  

( 546 )

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

 ( 111 )  238.586

 ( 151 )  2022.08.23.

 ( 210 )  M 22 00443

 ( 220 )  2022.02.14.

 ( 732 )  Animpex Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  i8 denim

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 111 )  238.587

 ( 151 )  2022.08.23.

 ( 210 )  M 22 00305

 ( 220 )  2022.02.01.

 ( 732 )  Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Kocsis Zoltán Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 541 )  Főnix Aréna

 ( 511 )  35    Kiállításszervezés kereskedelmi célokra; kiállítások szervezése üzleti célokra; kiállítások szervezése

kereskedelmi célokra; kiállítások szervezése reklámozási célokra; kiállítások és kereskedelmi vásárok szervezése

üzleti és promóciós célból; kiállítások és kereskedelmi vásárok megszervezése kereskedelmi és reklámozási

célokra; kiadáshoz kapcsolódó kereskedelmi kiállítások szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi vásárok

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

kereskedelmi vásárok promóciója; kereskedelmi vásárok rendezése; kereskedelmi vagy reklámcélú művészeti

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

reklámcélú kiállítások; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások és rendezvények szervezése; kereskedelmi

vagy reklámcélú kiállítások rendezése; kereskedelmi rendezvények lebonyolítása; kereskedelmi bemutatók

(kiállítások) és vásárok lebonyolítása, szervezése és rendezése kereskedelmi- és reklámcélokra; kereskedelmi

bemutatók levezetése; kereskedelmi bemutatók promóciója és lebonyolítása; kereskedelmi bemutatókkal

kapcsolatos szervezési szolgáltatások; kereskedelmi célú divatbemutatók szervezése; kereskedelmi célú

kiállítások szervezése; kereskedelmi célú kiállítások lebonyolítása; kereskedelmi értékesítési kiállítások

szervezése és lebonyolítása; árubemutatók rendezése üzleti célokra; árubemutatók szervezése eladási célokra;

árubemutatók szervezése kereskedelmi célokra; autóipari kereskedelmi bemutatók lebonyolítása; bemutatók

szervezése eladási célokra; bemutatók szervezése kereskedelmi célokra; bemutatók szervezése üzleti célokra;

bemutatás [promóciós/reklámozási célokra]; divatbemutatók kereskedelmi célokra; divatbemutatók szervezése

promóciós célokból; gazdasági és reklámcélú szakvásárok, kiállítások és bemutatók szervezése és lebonyolítása;

kereskedelmi kiállítások megszervezése és lebonyolítása; kereskedelmi kiállítások szervezése és lebonyolítása;

kereskedelmi kiállítások és bemutatók szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi és reklámcélú rendezvények

szervezése; kereskedelmi és reklámcélú vásárok szervezése; reklámcélú bemutatók szervezése; reklámcélú

kiállítások szervezése, lebonyolítása; reklámcélú vásárok és kiállítások szervezése és lebonyolítása;

rendezvények, kiállítások, vásárok és bemutatók szervezése kereskedelmi, promóciós és reklámozási célokra;

szakmai bemutatók rendezése; szakvásárok rendezése; üzlet célú kiállítások szervezése és lebonyolítása; üzleti

bemutatók, rendezvények lebonyolítása; üzleti célú kiállítások lebonyolítása; üzleti célú vásárok és kiállítások

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

lebonyolítása kereskedelmi vagy reklámcélokra; árusító standok bérbeadása; digitális hirdetőtáblák bérbeadása;

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

és szolgáltatások reklámozására szolgáló felület biztosítása weboldalakon; weboldalakon található hirdetési

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

weboldalakon biztosított felületek termékek és szolgáltatások reklámozására; reklámhely biztosítása elektronikus

eszközök vagy globális információs hálózatok segítségével; reklámhely bérbeadása brosúrákban; reklámfelületek

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

reklámfelület bérbeadása álláshirdetésekhez; internetes hirdetési felületek rendelkezésre bocsátása és bérbeadása;

internetes hirdetési felület bérbeadása; hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; hirdetőtáblák bérbeadása;

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

magazinokban; hirdetési hely rendelkezésre bocsátása elektronikus médiában; hirdetési hely rendelkezésre

bocsátása; hirdetési hely és idő bérbeadásával kapcsolatos közvetítői szolgáltatások; hirdetési hely biztosítása

globális számítógépes hálózaton; hirdetési hely bérbeadása; hirdetési felület online kölcsönzése; hirdetési felület

kölcsönzése; hirdetési felület biztosítása újságokban; áruk és szolgáltatások promóciója nemzetközi

sportesemények szponzorálásával; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával;

e-sporteseményekhez kapcsolódó marketingszolgáltatások; e-sporteseményekhez kapcsolódó hirdetési

szolgáltatások; e-sporteseményekre vonatkozó népszerűsítő szolgáltatások; eseménymarketing; kereskedelmi

vásárok és kiállítások szervezése; koncertek promóciója [reklámozása]; különleges rendezvények promóciója;

marketing promóciós rendezvények szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatások;

marketingrendezvények megrendezése és lebonyolítása; nyomtatványok megjelenítése reklámozási célból,

elektronikus formában; nyomtatott anyagok elektronikus megjelentetése reklámcélra; nyomdaipari termékek

megjelenítése reklámcélból; nyereményjátékok, versenyek, pályázatok szervezése reklámcélokra; reklám,

marketing és promóciós anyagok terjesztése; reklám szórólapok elkészítése; reklámanyag készítése; reklámanyag

összeállítása; reklámanyag sokszorosítása; reklámanyagok és reklámok készítése, kiadása; reklámanyag frissítése;

reklámanyagok és -szövegek megjelentetése; reklámanyagok készítése; reklámanyagok megjelentetése;

reklámanyagok online megjelentetése; reklámanyagok összeállítása, kiadása és terjesztése; reklámkiadványok

elkészítése; reklámkiadványok tervezése; reklámozás, beleértve harmadik személyek termékeinek és

szolgáltatásainak népszerűsítését nemzetközi sporteseményekhez kapcsolódó szponzori megállapodások és

licencszerződések keretében; sportversenyek és -események promóciója; szórólapok kiadása; szórólapok

 tervezése; zenei koncertek promóciója.

 36    Ingatlanok bérbeadása; épületbérbeadás; ingatlanok bérbeadásának ügyintézése; ingatlanok bérbeadásával

kapcsolatos ügyintézés; irodák [ingatlanok] bérbeadása; irodahelyiségek bérbeadása; ingatlan bérbeadási

 ügyintézés; irodai helyiségekkel kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlan bérbeadási szolgáltatások.

 41    Aerobik versenyek; állatkiállítások szervezése; állatkiállítások szervezése kulturális vagy oktatási célokból;

atlétikai versenyek szervezése; bátorságot elismerő díjkiosztó ünnepségek szervezése; bemutatók szervezése

szórakoztatási célokra; birkózóversenyek rendezése; díjátadó ünnepségek rendezése és lebonyolítása; díjátadó

ünnepségek szervezése; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; e-sport versenyek rendezése és

lebonyolítása; e-sportesemények előállítása a televízió számára; e-sportesemények lebonyolítása;

e-sportesemények szervezése; e-sporttevékenységek megszervezése; elektronikus sportversenyek szervezése; élő

e-sportesemények lebonyolítása; előadások szervezése; előadások szervezése és lebonyolítása; éves beszerzési

konferencia szervezése; éves logisztikai konferencia szervezése; éves oktatási konferencia szervezése; futball

versenyek szervezése; futballbajnokságok rendezése; gasztronómiai versenyekkel kapcsolatos konzultációs

szolgáltatások; gépjárművekkel kapcsolatos versenyek szervezése; görkorcsolya-versenyek rendezése; gyorsasági

versenyek szervezése; gyorskorcsolya bajnokságok és versenyek szervezése és lebonyolítása; hirdetéssel,

reklámozással kapcsolatos szemináriumok szervezése; játékok szervezése; játékok szervezése és lebonyolítása;

játékok szervezése, rendezése; játékok, vetélkedők és versenyek rendezése; jégkorcsolya-versenyek rendezése;

kapcsolódó oktatási szemináriumok szervezése; képzési célú bemutatók szervezése; képzési célú gyűlések,
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szakmai konferenciák szervezése; képzési célú kiállítások, bemutatók szervezése; képzési célú kiállítások

szervezése; képzési célú vetélkedők, versenyek szervezése; képzési szemináriumok lebonyolítása; képzéssel

kapcsolatos konferenciák szervezése; képzéssel kapcsolatos konferenciák rendezése; képzéssel kapcsolatos

szemináriumok szervezése; képzéssel kapcsolatos szemináriumok rendezése; kereskedelemmel kapcsolatos

konferenciák rendezése; kereskedelemmel kapcsolatos szemináriumok szervezése; kereskedelemmel kapcsolatos

szemináriumok rendezése; kereskedelmi célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; kereskedelmi, szakmai

és üzleti konferenciák szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi, szakmai konferenciák szervezése; kiállítási

szolgáltatások oktatási célokra; kiállítási szolgáltatások szórakoztatási célokra; kiállítások lebonyolítása

szórakoztatási célokra; kiállítások megszervezése oktatási célokra; kiállítások rendezése oktatási célokra;

kiállítások szervezése oktatási célokra; kollokviumok szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos

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

és lebonyolítása; konferenciák és szimpóziumok szervezése az orvostudomány területén; konferenciák,

kongresszusok szervezése és lebonyolítása; konferenciák, kongresszusok, szimpóziumok szervezése és

lebonyolítása; konferenciák szervezése; konferenciák szervezése és lebonyolítása; konferenciák szervezése,

lebonyolítása és rendezése; konferenciák szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási

és tájékoztató szolgáltatások; konferenciaszervezés; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kongresszusok

szervezése, lebonyolítása és rendezése; kongresszusok szervezésével, lebonyolításával és rendezésével

kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; kosárlabda meccsek és bemutatók rendezése; kulturális célú

bemutatók szervezése; kulturális célú bemutatók, kiállítások szervezése; kulturális célú gyűlések, szakmai

konferenciák szervezése; kulturális célú vetélkedők, versenyek szervezése; kulturális tevékenységekkel

kapcsolatos szemináriumok rendezése; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos konferenciák szervezése;

kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; kutyaversenyek rendezése; kutyaversenyek szervezése;

műértéssel kapcsolatos műhelyek és szemináriumok lebonyolítása; műkorcsolya bajnokságok és versenyek

szervezése és lebonyolítása; művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások;

művészeti kiállításokkal kapcsolatos szolgáltatások; művészeti versenyek szervezése; oktatási célú bemutatók

szervezése; oktatási célú előadások tervezése; oktatási célú kiállítások rendezése; oktatási célú kiállítások

lebonyolítása; oktatási célú kiállítások, bemutatók szervezése; oktatási célú kiállításszervezés; oktatási célú

konferenciák szervezése; oktatási célú konferenciák tervezése; oktatási célú kongresszusok szervezése; oktatási

célú összejövetelek rendezése; oktatási célú show-k rendezése; oktatási célú szemináriumok szervezése; oktatási

célú szemináriumok tervezése; oktatási célú vetélkedők, versenyek szervezése; oktatási gyűlések, kongresszusok

szervezése; oktatási kiállítások szervezése; oktatási konferenciák levezetése; oktatási konferenciák rendezése és

lebonyolítása; oktatási konferenciák szervezése; oktatási szemináriumok szervezése; oktatási szemináriumok

tartása; oktatási vagy szórakoztatási célú versenyek szervezése; oktatási versenyek szervezése; oktatással

kapcsolatos konferenciák szervezése; oktatással kapcsolatos szimpóziumok; oktatással kapcsolatos

szemináriumok szervezése; oktatással kapcsolatos szemináriumok rendezése; oktató szemináriumok szervezése;

önismereti műhelyek és szemináriumok vezetése; önismereti műhelyek és szemináriumok lebonyolítása;

összejövetelek lebonyolítása; reklámozással, hirdetéssel kapcsolatos konferenciák szervezése; rekreációs célú

konferenciák szervezése; rekreációs célú összejövetelek rendezése; rekreációs célú szemináriumok szervezése;

rekreációs, szabadidős versenyek rendezése; sakkversenyek szervezése; sportversenyek rendezése;

sportversenyek szervezése és lebonyolítása; súlyemelő-bajnokságok szervezése; szemináriumok; szemináriumok

és konferenciák rendezése; szemináriumok és kongresszusok tartása, vezetése; szemináriumok és kongresszusok

szervezése az orvostudomány terén; szemináriumok és workshopok [képzés] szervezése és lebonyolítása;

szemináriumok rendezése, lebonyolítása és szervezése; szemináriumok szervezése; szemináriumok szervezése és

lebonyolítása; szemináriumok tartása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése,

lebonyolítása és rendezése; szimpóziumok szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos

tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; üzleti szemináriumok szervezése; versenyek és díjkiosztók rendezése;

versenyek intézése [szervezése]; versenyek lebonyolítása az interneten; versenyek szervezése; versenyek

szervezése az interneten; versenyek szervezése és lebonyolítása; versenyek szervezése és lebonyolítása [oktatás

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 17. szám, 2022.09.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2143



vagy szórakoztatás]; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; vetélkedők intézése [szervezése];

vetélkedők lebonyolítása; vetélkedők, játékok és versenyek szervezése; vetélkedők rendezése (szórakoztatás);

vetélkedők szervezése; workshopok [képzés] szervezése, lebonyolítása és rendezése; e-sport tevékenység;

mérkőzésszervező szolgáltatások; szolgáltatások vetélkedők szervezéséhez; állatokkal kapcsolatos

sportesemények és versenyek szervezése; asztalitenisz-játszmák megszervezése és lebonyolítása; atlétikai pályák

üzemeltetése; atlétikai versenyek rendezése és lebonyolítása; edzési, sportolási létesítmények foglalása;

edzőlétesítmények biztosítása sportoláshoz; élő sportesemények lebonyolítása; fitnesz- és edzőlétesítmények

biztosítása; focimeccsek szervezése, rendezése és lebonyolítása; főiskolai és egyetemi atlétikai események

szervezése és lebonyolítása; főiskolai és egyetemi sportversenyek szervezése és lebonyolítása; futballtáborok;

információnyújtás sporttevékenységekhez; kerékpárversenyek szervezése, rendezése és lebonyolítása;

kerékpárversenyek szervezése; kerékpáros események szervezése; korcsolya bemutatók (rendezése);

korcsolya-bemutatók szervezése; korcsolyapályák biztosítása; korcsolyapályák üzemeltetése;

korcsolyarendezvények szervezése; korcsolyázással kapcsolatos szabadidős szolgáltatások; kosárlabda táborok;

kosárlabda tornák rendezése; kosárlabdamérkőzések megszervezése és lebonyolítása; közösségi

sportrendezvények szervezése; labdarúgó akadémiai szolgáltatások; labdarúgó-mérkőzések szervezése; labdarúgó

sportesemények szervezése; létesítmények biztosítása lóversenyekhez; létesítmények biztosítása

sportversenyekhez; létesítmények biztosítása csoportos gyakorlatokhoz; létesítmények biztosítása

sporteseményekhez; létesítmények biztosítása sportklubok részére; létesítmények biztosítása sport rekreációs

tevékenységekhez; létesítmények biztosítása jégsporthoz; létesítmények rendelkezésre bocsátása

sportrendezvényekhez, sport- és atlétikai versenyekhez és díjátadókhoz; lóugrató rendezvények szervezése;

lovasbemutatók; lovasbemutatók, lovasparádék; lovasbemutatók szervezése; lóversenyek szervezése; lóversenyek

szervezése, rendezése és lebonyolítása; mű- és gyorskorcsolya versenyek szervezése; műjégpályák biztosítása;

műkorcsolya versenyek szervezése; műkorcsolyázó és gyorskorcsolyázó versenyek szervezése; ökölvívó

mérkőzések szervezése; sport edzőtábori szolgáltatások; sport- és szabadidős tevékenységek; sportesemények

biztosítása és rendezése; sportesemények és sportversenyek szervezése; sportesemények közvetítése honlapokon

keresztül; sportesemények megrendezése; sportesemények megszervezése; sportlétesítmények biztosítása

műkorcsolyázó és gyorskorcsolyázó bajnokságokhoz; sportlétesítmények biztosítása gyorskorcsolya

bajnokságokhoz; sportlétesítmények biztosítása műkorcsolya bajnokságokhoz; sportlétesítmények fenntartása;

sportlétesítmények lefoglalása; sportlétesítmények működtetése; sportlétesítmények rendelkezésre bocsátása téli

sportokhoz; sportlétesítmények rendelkezésre bocsátása lovaspólóhoz; sportlétesítmények szervezése

műkorcsolyázó- és gyorskorcsolyázó bajnokságokhoz; sportlétesítmények üzemeltetése; sportrangadók

szervezése; sportrendezvények lebonyolítása; sportrendezvények szervezése és lebonyolítása; sportrendezvények

szervezésével kapcsolatos tanácsadás; sportrendezvények, versenyek és sportbajnokságok szervezése;

sportrendezvényekhez kapcsolódó információk szolgáltatása; sporttal kapcsolatos szórakoztatási szolgáltatások;

sporttal kapcsolatos tájékoztató szolgáltatás; sporttevékenységek és sportversenyek szervezése;

sporttevékenységekkel kapcsolatos tanfolyamok; sportversenyek és sportesemények szervezése; sportversenyek

és sportesemények megszervezése; sportversenyek és sporttevékenységek szervezése; sportversenyek szervezése,

rendezése és lebonyolítása; szórakoztatás atlétikai versenyek formájában; szórakoztatás bokszmeccsek

formájában; szórakoztatás futballmeccsek formájában; szórakoztatás görkorcsolya versenyek formájában;

szórakoztatás hokimeccsek formájában; szórakoztatás kosárlabda meccsek formájában; szórakoztatás súlyemelő

versenyek formájában; szórakoztatás teniszbajnokságok formájában; szórakoztatás tornabemutatók formájában;

szórakoztató sportszolgáltatások; szórakoztatási szolgáltatások birkózóklub formájában; szórakoztató

szolgáltatások korcsolyázási rendezvények formájában; szórakoztató szolgáltatások sportesemények formájában;

szumóbirkózó versenyek szervezése; szumóbirkózó versenyek szervezése, rendezése és lebonyolítása;

teniszjátszmák megszervezése és lebonyolítása; teniszpálya biztosítása; teniszpályák üzemeltetése; versenyek,

versenysorozatok szervezése; versenyszervezés; vezetéssel kapcsolatos versenyek és bajnokságok szervezése;

görkorcsolya show-k szervezése; gyorskorcsolya versenyek szervezése; korcsolya felszerelések, létesítmények

biztosítása; előadóművészeti létesítmények bérbeadása; koncerttermek bérbeadása; létesítmények bérbeadása
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televíziós műsorok készítéséhez; létesítmények rendelkezésre bocsátása szabadidős tevékenységekhez;

szabadidős létesítmények üzemeltetése; színházak bérbeadása előadóművészeti célokra; színpadi díszletek

kölcsönzése; szórakozóhelyek bérbeadása; atlétikai rendezvényeken használt felszerelések bérbeadása;

kosárlabdapályák bérbeadása; sportfelszerelések és -eszközök bérbeadása; sportpályák bérbeadása;

sportlétesítmények bérlése; stadionok bérbeadása; balett előadások; balettelőadások; bűvészelőadások, show-k

bemutatása; bűvészelőadások, show-k szolgáltatása; cirkuszi elemeket alkalmazó szórakoztatási szolgáltatások;

cirkuszi előadások; cirkuszok; dzsessz [jazz] zenével kapcsolatos fesztiválok szervezése; élő előadások

bemutatása; élő előadások készítése; élő előadások szervezése; élő előadások szervezése és bemutatása; élő

előadásokkal kapcsolatos szolgáltatások; élő karácsonyi zenei produkciók bemutatása; élő komédia show-k; élő

komédiák bemutatása; élő rockzenekari fellépések bemutatása; élő show-k készítése; élő show-k rendezése; élő

show-műsorok bemutatása; élő showműsor készítési szolgáltatások; élő szórakoztatási szolgáltatások; élő

szórakoztató előadások bemutatása; élő szórakoztató események bemutatása; élő szórakoztató események

rendezése; élő szórakoztató műsorok szolgáltatása; élő szórakoztató rendezvények lebonyolítása; élő szórakoztató

rendezvények szervezése és lebonyolítása; élő táncbemutatók; élő táncelőadások bemutatása; élő zene

szolgáltatása; élő zenei előadások; élő zenei előadások szervezése; élő zenei előadások tartása; élő zenei

koncertek; élő zenei műsorok; élő zenekari előadások; élő zenekari előadásokkal kapcsolatos szolgáltatások; élő

zenekari fellépések bemutatása; élő zeneműsorok; élő zenés színházi előadások; élő zenés szolgáltatások; előadási

helyszíneken bemutatott zenés esztrádműsorok; előadási helyszíneken bemutatott színházi esztrád műsorok;

előadások rendezése; élőzenés koncertek; énekegyüttesek által nyújtott szórakoztató szolgáltatások;

hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; kabarék készítése; kabaréműsorok készítése;

komédia-klubok szolgáltatásai; komédia show-k szervezése; koncert szolgáltatások; koncert szolgáltatások

[éneklés]; koncertek bemutatása; koncertek lebonyolítása [szervezése és lebonyolítása]; koncertek mint

szórakoztatási szolgáltatások; koncertek prezentálása; koncertek szervezése; koncertek szervezése, lebonyolítása

és rendezése; koncertek szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató

szolgáltatások; koncertszolgáltatások; korcsolya-bemutatók szervezése élő közönség számára; korcsolyashow-k

készítése; lemezlovasok, DJ szolgáltatások partikra és különleges rendezvényekre; operák bemutatása; popzenei

koncertek szervezése; rádiós zenei koncertek; rock együttesek élő fellépései, előadásai; szimfonikus zenekari

szolgáltatások; színdarabok készítése; színdarabok rendezése; színdarabok színpadra állítása; színházi előadások

bemutatása; színházi előadások megszervezése, megrendezése és bemutatása; színházi előadások rendezése;

színházi előadások szervezése; színházi előadások vezetése; színházi produkciók; színházi produkciós

szolgáltatások; színházi show-k készítése; színházi show-k rendezése; színházi szolgáltatások; színpadi show-k

rendezése; szórakoztatás balett előadások formájában; szórakoztatás bűvész show-k formájában; szórakoztatás

cirkuszi rendezvények formájában; szórakoztatás élő előadások és jelmezes szereplők személyes megjelenése

formájában; szórakoztatás élő táncelőadások formájában; szórakoztatás szimfonikus zenekari előadások

formájában; szórakoztatás színházi előadások formájában; szórakoztatás táncelőadások formájában; szórakoztatás

vacsoraszínházi előadások formájában; szórakoztatás zenekari előadások formájában; szórakoztatási célú élő

bemutatók; szórakoztatási szolgáltatások színpadi előadás és kabaré formájában; szórakoztatási szolgáltatások

koncertelőadások formájában; szórakoztatási szolgáltatások élő show-khoz; szórakoztató bemutatók lebonyolítása

bűvészbemutatók formájában; szórakoztató show-k készítése énekesek közreműködésével; szórakoztató show-k

készítése zenészek közreműködésével; szórakoztató szolgáltatások élő zenei előadások formájában; szórakoztató

szolgáltatások élő zene formájában; szórakoztató szolgáltatások élő görkorcsolyás bemutatók és versenyek

formájában; szórakoztató szolgáltatások énekegyüttes előadásának formájában; szórakoztató szolgáltatások

zenekari előadások formájában; tánc, zene és dráma előadások tartása; táncbemutatók szervezése; táncos

bemutatók szervezése; táncos előadások bemutatása; varieté-előadások bemutatása; zene és ének előadás tartása;

zenei együttesek élő fellépései, előadásai; zenei előadások művészeti menedzsmentje, vezetése; zenei

fesztiválokkal kapcsolatos szolgáltatások; zenei koncertek bemutatása; zenei koncertek szervezése és

lebonyolítása; zenei szórakoztatás szervezése; zenekar által élőben előadott műsorok bemutatása; zenés

előadások; zenés előadások bemutatása; zenés előadások szervezése; zenés koncertek; zenés műsorok rendezése;
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zenés show-k rendezése; zenés szórakoztatás nyújtása vokálegyüttesek által; zenés szórakoztatás zenekarok által;

zenés szórakoztató rendezvények szervezése; e-sportrendezvényekhez kapcsolódó jegyfoglalás és foglalási

szolgáltatások; helyfoglalás előadásokra és színházi jegyfoglalás; helyfoglalás koncertre; helyfoglalás

show-műsorokra; helyfoglalás szórakoztató eseményekre; jegyátvételi szolgáltatások szórakoztató, sport- és

kulturális rendezvényekhez; jegybeszerzési szolgáltatások sportrendezvényekhez; jegyelővétel/foglalás

koncertekre és színházba; jegyfoglalás és foglalási szolgáltatások oktatási, szórakoztató és

sporttevékenységekhez, illetve -rendezvényekhez; jegyfoglalás kulturális rendezvényekre; jegyfoglalási

szolgáltatások kulturális rendezvényekre; jegyfoglalási szolgáltatások előadásokra; jegyfoglalási szolgáltatások

előadásokra és más szórakoztató rendezvényekre; jegyfoglalási szolgáltatások színházi előadásokra; jegyfoglalási

szolgáltatások koncertekre; jegyfoglalási szolgáltatások szórakoztató és szabadidős rendezvényekre; jegyfoglalási

szolgáltatások sportrendezvényekre; jegyinformációs szolgáltatások szórakoztató rendezvényekhez;

jegyinformációs szolgáltatások sporteseményekhez; jegyinformációs szolgáltatások show-műsorokhoz;

jegyinformációs szolgáltatások e-sporteseményekhez; jegypénztári szolgáltatások; jegyirodai szolgáltatások

[szórakoztatás]; jegyrendelési és jegyfoglalási szolgáltatások; jegyvásárlási szolgáltatások szórakoztató

rendezvényekhez; koncertjegy foglalási jegyirodai szolgáltatások; koncertjegy foglalási szolgáltatások; online

jegyirodai szolgáltatások szórakoztatási célokra; mozijegy foglalási jegyirodai szolgáltatások; színházi foglalási

szolgáltatások; színházi jegyfoglalási szolgáltatások; színházjegy értékesítő ügynökségi szolgáltatások;

színházjegy foglalási jegyirodai szolgáltatások; szórakoztató rendezvényekhez kapcsolódó jegyfoglalási és

előjegyzési szolgáltatások; ülőhelyfoglalás előadásokra és sportrendezvényekre; brosúrák kiadása;

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 online publikálása; elektronikus könyvek és folyóiratok internetes publikációja; elektronikus

magazinok kiadása; elektronikus napilapok online közzététele; elektronikus szövegek megjelentetése;

eseménynaptárak 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; globális számítógépes

hálózaton elérhető elektronikus hírlapok; füzetek kiadása; globális számítógépes hálózaton elérhető lapok

szerkesztői tartalmának kiadása; hírlevelek kiadása; hírlevélkiadási szolgáltatások; interneten közvetített hírműsor

szolgáltatások; ismertetők kiadása; katalógusok kiadása; képeket tartalmazó nyomtatott anyagok szerkesztése,

nem reklámcélokra; kiadás/megjelentetés (könyv -); kiadványok megjelentetése; 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; könyvkiadás;

magazinok, folyóiratok és újságok multimédiás megjelentetése; magazinok kiadása; magazinok kiadásához

kapcsolódó szaktanácsadási szolgáltatások; magazinok multimédiás megjelentetése; multimédiás anyagok online

kiadása; multimédia publikációk; nyomtatott anyagok kiadása [elektronikus formában is], kivéve reklámcélokra;

nyomtatott anyagok közzététele [a reklámszövegek kivételével] elektronikus formában; nyomtatott anyagok

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

nyomtatott anyagok multimédiás kiadása; nyomtatott anyagok [nem reklámszövegek] kiadása; nyomtatványok

kiadása; nyomtatványok kiadása és szerkesztése; nyomtatványok és nyomtatott kiadványok megjelentetése;

online elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem

letölthetők; online hírlevelek biztosítása sportszórakoztatás területén; online kiadványok megjelentetése;

poszterkiadás; prospektusok kiadása; podcastok létrehozása [írása]; rendszeresen és nem rendszeresen megjelenő

kiadványokkal kapcsolatos kiadói szolgáltatások, a reklámszövegek kivételével; szórólapok megjelentetése;

szövegek és képek megjelentetése, elektronikus formában is, kivéve reklámcélra; szövegek és nyomtatott

anyagok elektronikus megjelentetése az interneten a reklámszövegek kivételével; szövegek kiadása; szövegek

kiadása elektronikus média formájában; újságok, folyóiratok, katalógusok és brosúrák megjelentetése;

 újságkiadás; újságok kiadása; újságok megjelentetése.
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 ( 111 )  238.588

 ( 151 )  2022.08.23.

 ( 210 )  M 22 00301

 ( 220 )  2022.01.31.

 ( 732 )  Go & Help Zala Kft., Hévíz (HU)

 ( 541 )  ŐriBird - Az Őrség söre

 ( 511 )   32    Kézműves sörök.

 ( 111 )  238.589

 ( 151 )  2022.08.23.

 ( 210 )  M 22 00441

 ( 220 )  2022.02.14.

 ( 732 )  Király László Farkas, Herceghalom (HU)

 ( 541 )  tegnap.ma

 ( 511 )  9    Média tartalmak.

  16    Nyomtatott könyvek, magazinok, újságok és egyéb papíralapú média.

  41    Szövegek kiadása elektronikus média formájában.

 ( 111 )  238.590

 ( 151 )  2022.08.23.

 ( 210 )  M 22 00307

 ( 220 )  2022.02.01.

 ( 732 )  Príma Pék Finompékáru Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Paálné dr. Szalai Magdolna Mária, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; pizza.

 43    Vendéglátás (élelmezés); péksütemények és cukrászsütemények sütésére szolgáló elektromos kemencék

bérbeadása, péksütemények és cukrászsütemények sütésére szolgáló elektromos kemencék kölcsönzése; kávézói

 szolgáltatások.

 ( 111 )  238.591

 ( 151 )  2022.08.24.

 ( 210 )  M 22 00452

 ( 220 )  2022.02.15.

 ( 732 )  Merczel József Dávid, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Rábai Zsolt Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   20    Bútorok, tükrök, keretek.

 ( 111 )  238.592

 ( 151 )  2022.08.23.

 ( 210 )  M 22 00295

 ( 220 )  2022.01.31.

 ( 732 )  LIVING-Service Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Fütty Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Apróhirdetések; áruértékesítéssel kapcsolatos reklámszolgáltatások; célzott marketing; befolyásoló

marketing; digitális marketing; digitális reklámszolgáltatások; direkt marketing szolgáltatások; bemutatási

 szolgáltatások értékesítéshez; promóciós, reklám célú árubemutatás; termékek és szolgáltatások bemutatása.

 36    Biztosítási árajánlatok nyújtása; biztosítási igények ügyintézése; biztosítási információ és szaktanácsadás;

biztosítási és pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos információnyújtás; biztosítási és pénzügyi információk

nyújtása és konzultációs szolgáltatások; biztosítási közvetítő szolgáltatás; biztosítási szolgáltatások az építőipar

számára; biztosítási szolgáltatások, biztosítások elrendezése; biztosítási tanácsadás; biztosítási ügyintézés;

biztosításközvetítés; biztosításközvetítéssel kapcsolatos szaktanácsadás és információs szolgáltatás; biztosítások

adminisztrációja; biztosítások ingatlantulajdonosok számára; biztosítással kapcsolatos adminisztráció;

biztosítással kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; építkezésekhez szükséges finanszírozásokkal kapcsolatos

ügyintézés; épületek adásvételével kapcsolatos ingatlanügynökségi szolgáltatások; épületkezelés;

épületkomplexumokkal kapcsolatos ingatlankezelési szolgáltatások; finanszírozás nyújtása ingatlanfejlesztéshez;

ingatlan adminisztráció; ingatlan bérbeadási szolgáltatások; ingatlan- és vagyonkezelési szolgáltatások;

ingatlanfejlesztés finanszírozása; ingatlanfelvásárlási szolgáltatások; ingatlankezelési szolgáltatások;

ingatlanközvetítés; ingatlanközvetítési szolgáltatások; ingatlanmenedzsment; ingatlannal és telekkel kapcsolatos

ingatlanügyi tájékoztatás; ingatlannal kapcsolatos szaktanácsadás; ingatlannal kapcsolatos ügyletek és

szolgáltatások; ingatlanok bérbeadása; ingatlanok kiválasztása és megvásárlása [mások megbízásából]; ingatlanok

kezelése és értékbecslése; ingatlanok vásárlásával kapcsolatos szaktanácsadás; ingatlanokhoz kapcsolódó

tanácsadási szolgáltatások; ingatlanokkal kapcsolatos információnyújtás; ingatlantanácsadás;

ingatlantulajdon-kezelés; ingatlanpiaccal kapcsolatos információnyújtás; ingatlanügyletek; ingatlanügynöki

szolgáltatások, ingatlanközvetítés; ingatlanügynökség; ingatlanügynöki tevékenység; ingatlanvásárlással

kapcsolatos segítségnyújtás; ingatlanvagyonnal kapcsolatos információnyújtás; irodai helyiségekkel kapcsolatos

ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlanvásárlással kapcsolatos finanszírozások ügyintézése; lakásügynökségek;

lakások és szállások bérbeadása; lakóingatlanokkal kapcsolatos ügynökségi szolgáltatások; lakbér beszedés;

ingatlan bérbeadás, lízing; ingatlan bérbeadási ügyintézés; lakások bérbeadása; bérleti-vásárlási hitelek;
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 finanszírozási és hitel szolgáltatások; hitelközvetítés.

 37    Ácsmunkák; ásási szolgáltatások; burkolás és csempézés; bontási munkák, szolgáltatások; építés;

építésfelügyelet; építéscontrolling, kivitelezés-felügyelet; építési [építkezési] és javítási szolgáltatások; építési

menedzsment; építési munka felügyelete; építési szolgáltatások; épületek építésével kapcsolatos információs

szolgáltatások; épületek építése; épületek építése megrendelésre; épületek festése és mázolása; épületek

felújításának felügyelete; földmozgatási munkák; házak építése; házak építése megrendelésre; házépítés;

házbővítések építése; helyszíni projektirányítás épületek építésével kapcsolatban; helyszíni építési

projekt-menedzselési szolgáltatások; ingatlanépítés [ingatlanvagyon építése]; ingatlanprojektekhez kapcsolódó

építkezésfelügyeleti szolgáltatások; ingatlanfejlesztési szolgáltatások [építés]; lakóingatlan-építés; lakóingatlanok

építése; lakóépületekre és építkezésre vonatkozó szaktanácsadás; lakó- és kereskedelmi épületek építése; lakások

építése megrendelésre; lakáscélú építéssel kapcsolatos építési szolgáltatások; lakóterületek létesítése;

 magánlakások építése; leszerelési, bontási szolgáltatások.

 ( 111 )  238.593

 ( 151 )  2022.08.23.

 ( 210 )  M 22 00280

 ( 220 )  2022.01.28.

 ( 732 )  Benda Mátyás, Nagykovácsi (HU)

 ( 740 )  Dr. Dömötör László Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  12    Kerékpárok; elektromos kerékpárok; motoros kerékpárok; áruszállító kerékpárok; mini kerékpárok;

összehajtható kerékpárok; összecsukható elektromos kerékpárok; tandem kerékpárok; kerékpár utánfutók;

szerkezeti részek, részegységek kerékpárokhoz; kerékpárvázak; kerékpárpumpák; kerékpár sárvédők;

kerékpárfékek; hidraulikus abroncsfékek kerékpárokhoz; hidraulikus tárcsafékek kerékpárokhoz; kerékpárláncok;

kerékpár nyeregcsövek; nyergek kerékpárokhoz; ülések gyermek kerékpárokhoz; ülések kerékpárokhoz; kerékpár

klipszek; kerékpár kitámasztók; csomagtartók kerékpárokhoz; kerékpáros táskák; nyeregtáskák kerékpárokhoz;

kerékpárcsengők; kerékpár dudák; formára szabott kerékpárhuzatok; gyermekülések kerékpárokhoz; kerékpárra

szerelhető italtartók; kulacstartók kerékpárokhoz; palacktartók kerékpárokhoz; kerékpárok irányjelzői; motorok

kerékpárokhoz; kerékpártartók; kerékpártartók járművekhez; kerékpárszállító eszközök járművekhez;

kerékpártartó állványok részei; utánfutók kerékpárok szállítására; kerékpárkerekek; defektjavító felszerelések

 kerékpárabroncsokhoz.

  25    Ruházati cikkek; lábbelik; sapkák; sálak; pólók; pulóverek; sportruházat; zoknik.

 ( 111 )  238.594

 ( 151 )  2022.08.23.

 ( 210 )  M 22 00309

 ( 220 )  2022.02.01.

 ( 732 )  BSF Systems Kft., Hódmezővásárhely (HU)

 ( 541 )  Yapper

 ( 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.

 ( 111 )  238.595

 ( 151 )  2022.08.23.

 ( 210 )  M 22 00292

 ( 220 )  2022.01.31.

 ( 732 )  DP Chem Professional Distribution Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  Dr. Miskolczi Mária, Budapest

 ( 541 )  Gream

 ( 511 ) 3    Fehérítő készítmények (színtelenítők) háztartási célokra; kozmetikai krémek; kozmetikai szerek;

mosószerek/tisztítószerek, nem gyártási műveletekhez és nem gyógyászati használatra; samponok; tisztítószerek

háztartási használatra; vegyi tisztítókészítmények háztartási célokra; állatsamponok [nem gyógyszeres

állatkozmetikai készítmények]; kisállat samponok [nem gyógyszeres ápoló készítmények]; folteltávolító,

folttisztító készítmények; mosodai fehérítők; lefolyócső tisztító készítmények duguláselhárításhoz;

 vízkőeltávolító készítmények háztartási célokra.

5    Antibakteriális kézmosók; biocidok; fertőtlenítőszerek; penész elleni vegyi készítmények; fertőtlenítőszerek

 higiéniai célokra.

 ( 111 )  238.596

 ( 151 )  2022.08.23.

 ( 210 )  M 22 00447

 ( 220 )  2022.02.15.

 ( 732 )  KORZICON Orvos Esztétikai Korlátolt Felelősségű Társaság, Veresegyház (HU)

 ( 740 )  Dr. Pál Roberta Lívia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Vitaminok és vitamin-készítmények; táplálékkiegészítők.

 ( 111 )  238.597

 ( 151 )  2022.08.23.

 ( 210 )  M 22 00291

 ( 220 )  2022.01.31.

 ( 732 )  DP Chem Professional Distribution Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Miskolczi Mária, Budapest

 ( 541 )  GeePower

 ( 511 ) 3    Fehérítő készítmények (színtelenítők) háztartási célokra; kozmetikai krémek; kozmetikai szerek;

mosószerek/tisztítószerek, nem gyártási műveletekhez és nem gyógyászati használatra; samponok; tisztítószerek

háztartási használatra; vegyi tisztítókészítmények háztartási célokra; állatsamponok [nem gyógyszeres

állatkozmetikai készítmények]; kisállat samponok [nem gyógyszeres ápoló készítmények]; folteltávolító,

folttisztító készítmények; mosodai fehérítők; lefolyócső tisztító készítmények duguláselhárításhoz;

 vízkőeltávolító készítmények háztartási célokra.

5    Antibakteriális kézmosók; biocidok; fertőtlenítőszerek; penész elleni vegyi készítmények; fertőtlenítőszerek

 higiéniai célokra.

 ( 111 )  238.598

 ( 151 )  2022.08.23.

 ( 210 )  M 22 00288

 ( 220 )  2022.01.29.

 ( 732 )  Pillapompa Kft., Debrecen (HU)

 ( 541 )  Pillapompa

 ( 511 ) 3    Ragasztószerek műszempillákhoz; műszempillák; kozmetikumok szempillához; kozmetikai szerek

 szempillákhoz; szempillák; ragasztók műszempillákhoz, hajhoz és körmökhöz.
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 44    Tartós szempillagöndörítési szolgáltatások; szépészeti szolgáltatások, különösen szempillák terén;

szempillagöndörítő szolgáltatások; szempillafestési szolgáltatások; szempilla-hosszabbítási szolgáltatások;

 szempilla-festési szolgáltatások.

 ( 111 )  238.599

 ( 151 )  2022.08.23.

 ( 210 )  M 22 00110

 ( 220 )  2022.01.13.

 ( 732 )  Szegedify Kommunikációs Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Szeged (HU)

 ( 541 )  Szegedify

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

weboldalak online reklámozása; reklámozás, hirdetés, beleértve a számítógépes hálózatokon történő online

reklámozást; reklámanyagok online megjelentetése; online weblapok népszerűsítése, reklámozása és marketingje;

online reklámozás számítógépes kommunikációs hálózatokon keresztül; online reklámozás; online reklám- és

marketingszolgáltatások; online közösségi gazdálkodási szolgáltatások; elektronikus kommunikációs hálózatokon

keresztüli, online reklámozási szolgáltatások; cégek bemutatása az interneten és egyéb médiákban; értékesítési

promóció audiovizuális média használatával; hirdetés elektronikus médián, főként interneten keresztül; hirdetési

felület, idő és média szolgáltatása és bérbeadása; hirdetési hely, idő és média rendelkezésre bocsátása; promóciós

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

közösségi médián keresztül biztosítva; média- és reklámtervek, -koncepciók készítése és megvalósítása; média

beszerzési szolgáltatások; előfizetés információs médiacsomagra; információs médiához kapcsolódó előfizetések

ügyintézése; médiacsomagokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése; üzleti információk nyújtása a közösségi

 média területén; piackutatási szolgáltatások a műsorszóró médiával kapcsolatban.

  41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; szövegek kiadása elektronikus média formájában.

 ( 111 )  238.600

 ( 151 )  2022.08.25.

 ( 210 )  M 22 00614

 ( 220 )  2022.03.03.

 ( 732 )  Tőzsér Beáta, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gyöngy Mónika, Kartal

  

( 546 )

 ( 511 )   44    Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek vagy állatok részére.

 ( 111 )  238.601

 ( 151 )  2022.08.23.

 ( 210 )  M 22 00464

 ( 220 )  2022.02.16.

 ( 732 )  Magyar Úszó Szövetség, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.
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  28    Játékok és játékszerek; testnevelési és sportcikkek.

  41    Sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  238.602

 ( 151 )  2022.08.24.

 ( 210 )  M 21 03784

 ( 220 )  2021.11.10.

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

 ( 740 )  Móricz Ildikó Ügyvédi Iroda, Pilisszántó

 Orbán Miklós Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Lake11 Home & Park

 ( 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; 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; ingatlanépítés (ingatlanvagyon építése); kereskedelmi ingatlanok építése; ingatlanfejlesztési

 szolgáltatások (építés); ingatlanprojektekhez kapcsolódó építkezésfelügyeleti szolgáltatások.

  42    Ingatlanokhoz kapcsolódó tervezési szolgáltatások; ingatlantervezéssel kapcsolatos beszámolók készítése.

 ( 111 )  238.603

 ( 151 )  2022.08.24.

 ( 210 )  M 22 00600

 ( 220 )  2022.03.02.

 ( 732 )  Szinva Bútor Kft., Miskolc (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás.

 ( 111 )  238.604

 ( 151 )  2022.08.24.

 ( 210 )  M 22 00099

 ( 220 )  2022.01.12.

 ( 732 )  Nagy Norbert, Budapest (HU)
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 ( 740 )  Tóth-Czirfusz Eva, Budapest

 ( 541 )  Pilvax Coffee

 ( 511 )   43    Kávéház.

 ( 111 )  238.605

 ( 151 )  2022.08.24.

 ( 210 )  M 22 00445

 ( 220 )  2022.02.15.

 ( 732 )  EURODRINKS Kereskedelmi és Ipari Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

 ( 541 )  JAGDTROPHÄE

 ( 511 )  33    Alkoholos italok (sörök kivételével); aperitifek; digesztívek [likőrök és szeszes italok]; gyomorkeserű

 [bitter] italok; likőrök; szeszes italok.

 ( 111 )  238.606

 ( 151 )  2022.08.24.

 ( 210 )  M 22 00440

 ( 220 )  2022.02.14.

 ( 732 )  Dr. Ábrahám Júlia, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Humán étrend-kiegészítők gyógyászati célokra; étrend-kiegészítőként használható gyógyélelmiszerek; nem

gyógyászati célú étrend-kiegészítők emberi fogyasztásra; vitamin-készítmények; gyógyteák, diétás ételek

 gyógyászati célra, diétás italok gyógyászati célra; immunerősítők.

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

 lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

 30    Lisztek, kenyér, péksütemények; gabonapelyhek, gabonaszeletek; zab alapú ételek; tészták és tésztaöntetek;

rizs és rizs rágcsálnivalók; szójakészítmények; tea, kávé, kakaó; csokoládé, fagylaltok, kekszek, snack ételek;

 méz és mézkészítmények.

 41    Oktatás, tréning, workshop, tanfolyam, szeminárium, felnőttképzés, tanácsadás, coaching, mentorálás

szolgáltatások (online és offline) az egészséges életmód és a fenntartható jóllét témakörökben; egészséges

életmód, fenntartható jóllét és rekreációs tárgyú előadások, fórumok, klubok, táborok, konferenciák, kiállítások

szervezése; szabadidős táborok, rendezvények szervezése; életmódközpontok, szabadidőközpontok, rekreációs

központok üzemeltetése; rádió- és TV-műsor szolgáltatás, podcast szolgáltatás; könyvkiadás, lapkiadás;

 elektronikus könyvek, folyóiratok és publikációk online megjelentetése.

 43    Motelek, panziók, turistaházak, kempingek, üdülők, szállodák szolgáltatásai; szállásügynökség; ételek

elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; elvitelre árusító éttermek, önkiszolgáló éttermek, éttermi

 szolgáltatások, büfék, étkezdék; kávéházak, cukrászdák.

 ( 111 )  238.607

 ( 151 )  2022.08.24.

 ( 210 )  M 22 00107

 ( 220 )  2022.01.13.

 ( 732 )  Al-Jashi Nidálné, Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   39    Ételkiszállítás; házhozszállítás.

  43    Vendéglátás.

 ( 111 )  238.608

 ( 151 )  2022.08.24.

 ( 210 )  M 22 00290

 ( 220 )  2022.01.31.

 ( 732 )  Ágoston Zsolt, Jánoshalma (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   10    Kötözőanyagok [elasztikus].

 ( 111 )  238.609

 ( 151 )  2022.08.24.

 ( 210 )  M 21 04136

 ( 220 )  2021.12.07.

 ( 732 )  Bahlsen GmbH & Co. KG, Hannover (DE)

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

 ( 541 )  KEKS

 ( 511 )  29    Húsok; halak; baromfi; vadhús; húskivonatok; fagyasztott gyümölcsök; tartósított gyümölcsök; szárított

gyümölcsök; főtt gyümölcsök; fagyasztott zöldségek; tartósított zöldségek; szárított zöldségek; főtt zöldségek;

zselék; lekvárok; kompótok; tojás; tej; tejtermékek; étkezési olajok; étkezési zsírok; burgonya snack ételek;

mazsolák; szárított diófélék; pörkölt diófélék; sózott diófélék; fűszerezett diófélék; zselék (kenyérre kenhető

 krémek); joghurt; tejtermékek és tejtermék helyettesítők.

 30    Kávé; tea; kakaó; cukor; rizs; tápióka; szágó; pótkávé; liszt; gabonafélékből készült készítmények; kenyér;

cukrászsütemény; kandiscukor; fagylaltok; méz; melaszszirup; élesztő; sütőpor; só; mustár; ecet; szószok

(ízesítők); fűszerek; jég; sütik; kekszek; kekszek aperitifként; ostyarúd (keksz); sütemények; csokoládé;

csokoládé alapú termékek; csokoládé szeletek; pralinék; cukros édességek; édességek; marcipán; búzából készült

extrudált élelmiszertermékek; rizsből készült extrudált élelmiszertermékek; kukoricából készült extrudált

 élelmiszertermékek; puffasztott kukorica snackek; gofrik.

  41    Szórakoztatási szolgáltatások; sporttevékenységek; kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  238.610

 ( 151 )  2022.08.24.

 ( 210 )  M 21 03420

 ( 220 )  2021.09.29.

 ( 732 )  Dry Beta Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Hevér Judit, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   36    Hétvégi hazákkal, nyaralókkal kapcsolatos ingatlanügyletek; hétvégi hazák, nyaralók ingatlanközvetítése.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  238.611

 ( 151 )  2022.08.24.

 ( 210 )  M 21 04129

 ( 220 )  2021.12.06.

 ( 732 )  Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola Alapítvány, Kápolnásnyék (HU)

 ( 740 )  Dr. Kazai Ádám Viktor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; bentlakásos iskolák; elektronikus

kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok online publikálása; élő előadások bemutatása;

eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fotóriportok készítése; gyakorlati képzés [szemléltetés];

szemináriumok szervezése; versenyek szervezése; know-how átadása (képzés); konferenciák szervezése és

lebonyolítása; könyvkiadás; múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; rádió- és televízióműsorok

 készítése.

 ( 111 )  238.612

 ( 151 )  2022.08.24.

 ( 210 )  M 21 04123

 ( 220 )  2021.12.06.

 ( 732 )  Agronauta Kft., Sóskút (HU)

 ( 541 )  Primera

 ( 511 ) 1    Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; komposzt, trágyák,

 műtrágyák; biológiai készítmények ipari és tudományos felhasználásra.

5    Fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó

 szerek (herbicidek).

 ( 111 )  238.613

 ( 151 )  2022.08.24.

 ( 210 )  M 21 04302

 ( 220 )  2021.12.21.

 ( 732 )  Media Vivantis Műsorszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; adatindexek összeállítása

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

számítógépes adatbázisokban; 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; 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; iratmásolás; 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- vagy

reklámcélú vásárok szervezése; 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; közvéleménykutatás; 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; pénzügyi auditálás; piaci

információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci tanulmányok; piackutatás, rádiós reklámozás; reklámanyag

frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták)

terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése;

reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás;

reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés;

reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; 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 mások számára; szállodai üzletvezetés;

számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; számlakivonatok összeállítása; számlázás; személyzet kiválasztása

pszichológiai eljárásokkal; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó

előfizetések ügyintézése; telefonos üzenetközvetítés (telefonon el nem érhető ügyfeleknek); telemarketing

szolgáltatások; teleshop műsorok gyártása; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése;

termékminták, áruminták terjesztése; titkársági szolgáltatások; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; újság
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előfizetések ügyintézésével kapcsolatos szolgáltatások; 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 reklám célokra.

 38    Távközlés; digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás (távközlési szolgáltatás);

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

biztosítása számítógépes világhálókhoz; globális számítógépes hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása

(bérbeadása); hangposta szolgáltatások; hírügynökségek; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz;

információszolgáltatás távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás;

kommunikáció száloptikás hálózatok segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok

fórumai (chat szobák); mobiltelefonos kommunikáció; modemek kölcsönzése; műholdas átvitel; nagysebességű

adatátvitel; rádióadás; rádiós kommunikáció; személyhívó szolgáltatások (rádión, telefonon vagy egyéb

elektronikus kommunikációs eszközön keresztül); táviratok továbbítása; távírón keresztüli kommunikáció

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

berendezések kölcsönzése; távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; távközlési útválasztás és csomópont

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

mobiltelefon szolgáltatások (2); telefonok kölcsönzése; telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális

számítógépes hálózathoz; televíziós műsorszórás, közvetítés; telex szolgáltatások; üdvözlőkártyák továbbítása

online; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése; üzenetküldő készülékek

 kölcsönzése; vezeték nélküli műsorterjesztés; videokonferencia szolgáltatások; videó on-demand közvetítések.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; aikido oktatás; akadémiák

(oktatás); alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása (képzés); állatidomítás, kiképzés; állatkertek szolgáltatásai;

audioberendezések kölcsönzése; bálok szervezése; beltéri akváriumok kölcsönzése; bentlakásos iskolák;

cirkuszok; coaching (tréning); cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; dalírás; digitális zene szolgáltatása

az interneten (nem letölthető); diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; dzsúdó

(judo) oktatás; egészségklub szolgáltatások (egészség és fitnesz); éjszakai klubok; elektronikus

kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok online publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő

előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fényképészet; filmek feliratozása;

filmfelvevő berendezések kölcsönzése; filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a

reklámfilmek kivételével; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók; fitnesz órák vezetése; fordítás és

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

üzemeltetése; gyakorlati képzés (szemléltetés); hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki szolgáltatások

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

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

játékfelszerelések kölcsönzése; játékkaszinók (szerencsejátékok); játékkölcsönzés; játéktermi szolgáltatások

nyújtása; jegyirodai szolgáltatások (szórakoztatás); jelbeszéd fordítása; kalligráfiai (szépírási) szolgáltatások;

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

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

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

lemezlovas (DJ) szolgáltatások; levelező tanfolyamok; mentorálás; mikrofilmezés; modellt ülés művészek

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

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

szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; sado oktatás (japán teázási szertartással kapcsolatos oktatás); sajátos

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

szervezése (impresszáriók szolgáltatásai); sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével;

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

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

szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szakmai átképzés; számítógépes hálózatról online

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

(fitnesz edzés); szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szépségversenyek szervezése; szerencsejátékok;

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

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

információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés (kivéve reklámszövegek); táboroztatás; televíziós

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

szolgáltatások, nem hirdetési célokra; 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; világitástechnikusi szolgáltatások eseményekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak

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

 ( 111 )  238.614

 ( 151 )  2022.08.24.

 ( 210 )  M 21 04048

 ( 220 )  2021.11.29.

 ( 732 )  Omega Pharma Innovation & Development NV, Nazareth (BE)

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

 ( 541 )  UROVATIN

 ( 511 ) 5    Humán felhasználásra szánt gyógyszerészeti és gyógyászati készítmények; gyógyászati célú

étrend-kiegészítők; diétás készítmények orvosi célokra; az urológiában használható gyógyszerkészítmények és

anyagok; gyógynövény kiegészítők; növényi és gyógynövénykivonatok gyógyszerészeti célokra;

 gyógyszerkészítmények és anyagok urológiai problémák kezelésére.

 ( 111 )  238.615

 ( 151 )  2022.08.24.

 ( 210 )  M 21 04301

 ( 220 )  2021.12.21.

 ( 732 )  Media Vivantis Műsorszolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; adatindexek összeállítása

kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok frissítése és karbantartása
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számítógépes adatbázisokban; 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; 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; iratmásolás; 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- vagy

reklámcélú vásárok szervezése; 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; közvéleménykutatás; 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; pénzügyi auditálás; piaci

információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci tanulmányok; piackutatás, rádiós reklámozás; reklámanyag

frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok (röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták)

terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése;

reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás;

reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés;

reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; 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 mások számára; szállodai üzletvezetés;

számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; számlakivonatok összeállítása; számlázás; személyzet kiválasztása

pszichológiai eljárásokkal; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó

előfizetések ügyintézése; telefonos üzenetközvetítés (telefonon el nem érhető ügyfeleknek); telemarketing

szolgáltatások; teleshop műsorok gyártása; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése;

termékminták, áruminták terjesztése; titkársági szolgáltatások; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; újság

előfizetések ügyintézésével kapcsolatos szolgáltatások; üzleti értékelések; üzleti hatékonysági szakértő

szolgáltatásai; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs
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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 reklám célokra.

 38    Távközlés; digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás (távközlési szolgáltatás);

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

biztosítása számítógépes világhálókhoz; globális számítógépes hálózatokhoz való hozzáférési idő biztosítása

(bérbeadása); hangposta szolgáltatások; hírügynökségek; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz;

információszolgáltatás távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás;

kommunikáció száloptikás hálózatok segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok

fórumai (chat szobák); mobiltelefonos kommunikáció; modemek kölcsönzése; műholdas átvitel; nagysebességű

adatátvitel; rádióadás; rádiós kommunikáció; személyhívó szolgáltatások (rádión, telefonon vagy egyéb

elektronikus kommunikációs eszközön keresztül); táviratok továbbítása; távírón keresztüli kommunikáció

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

berendezések kölcsönzése; távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; távközlési útválasztás és csomópont

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

mobiltelefon szolgáltatások (2); telefonok kölcsönzése; telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális

számítógépes hálózathoz; televíziós műsorszórás, közvetítés; telex szolgáltatások; üdvözlőkártyák továbbítása

online; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése; üzenetküldő készülékek

 kölcsönzése; vezeték nélküli műsorterjesztés; videokonferencia szolgáltatások; videó on-demand közvetítések.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; aikido oktatás; akadémiák

(oktatás); alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása (képzés); állatidomítás, kiképzés; állatkertek szolgáltatásai;

audioberendezések kölcsönzése; bálok szervezése; beltéri akváriumok kölcsönzése; bentlakásos iskolák;

cirkuszok; coaching (tréning); cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; dalírás; digitális zene szolgáltatása

az interneten (nem letölthető); diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; dzsúdó

(judo) oktatás; egészségklub szolgáltatások (egészség és fitnesz); éjszakai klubok; elektronikus

kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok online publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő

előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fényképészet; filmek feliratozása;

filmfelvevő berendezések kölcsönzése; filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a

reklámfilmek kivételével; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók; fitnesz órák vezetése; fordítás és

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

üzemeltetése; gyakorlati képzés (szemléltetés); hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki szolgáltatások

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

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

játékfelszerelések kölcsönzése; játékkaszinók (szerencsejátékok); játékkölcsönzés; játéktermi szolgáltatások

nyújtása; jegyirodai szolgáltatások (szórakoztatás); jelbeszéd fordítása; kalligráfiai (szépírási) szolgáltatások;

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

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

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

lemezlovas (DJ) szolgáltatások; levelező tanfolyamok; mentorálás; mikrofilmezés; modellt ülés művészek

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

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;
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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; rádiós

szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; sado oktatás (japán teázási szertartással kapcsolatos oktatás); sajátos

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

szervezése (impresszáriók szolgáltatásai); sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével;

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

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

szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szakmai átképzés; számítógépes hálózatról online

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

(fitnesz edzés); szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szépségversenyek szervezése; szerencsejátékok;

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

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

információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés (kivéve reklámszövegek); táboroztatás; televíziós

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

szolgáltatások, nem hirdetési célokra; 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; világitástechnikusi szolgáltatások eseményekhez; világítóberendezések kölcsönzése színházak

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

 ( 111 )  238.616

 ( 151 )  2022.08.24.

 ( 210 )  M 21 04348

 ( 220 )  2021.12.23.

 ( 732 )  Ősz Szilárd Balázs, Berkenye (HU)

 ( 740 )  Komáromi és Körmendi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  7    Nyomdai matricák, betűjegyek.

 9    Laptop tok; tokok okostelefonhoz.

  18    Hétköznapi, utcai táskák.

  21    Bögrék, korsók.

  24    Párnahuzatok, vánkoshuzatok; törölközők; szövetek.

 25    Boxer alsónadrág, boxeralsók; dzsekik; hosszúnadrágok; legging nadrágok, cicanadrágok; melltartók;

 papucsok; pólók; pulóverek; sapkák; zoknik.

 ( 111 )  238.617

 ( 151 )  2022.08.24.

 ( 210 )  M 21 04349

 ( 220 )  2021.12.23.

 ( 732 )  ALDI MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER Élelmiszer Kereskedelmi Betéti Társaság, Biatorbágy (HU)

 ( 740 )  Zimányi és Fakó Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

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

zsírok; zöldséges snackek; gyümölcsös snackek; zöldségből készült snackek; zöldségalapú snackek; feldolgozott

gyümölcsökből és feldolgozott diófélékből álló snack keverékek; banánchips; gyümölcssaláta; feldolgozott

 gyümölcsök és zöldségek; feldolgozott gyümölcsök, gombák, zöldségek, diófélék és hüvelyesek; zöldségsaláta.

 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; jég [fagyott víz].

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

feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és

virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; maláta; bogyók

[gyümölcsök]; friss uborka; friss paradicsom; friss paprika; friss banán; friss sárgarépa; friss eper; feldolgozatlan

 gyümölcsök.

 ( 111 )  238.618

 ( 151 )  2022.08.24.

 ( 210 )  M 21 04350

 ( 220 )  2021.12.23.

 ( 732 )  ALDI MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER Élelmiszer Kereskedelmi Betéti Társaság, Biatorbágy (HU)

 ( 740 )  Zimányi és Fakó Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

zsírok; zöldséges snackek; gyümölcsös snackek; zöldségből készült snackek; zöldségalapú snackek; feldolgozott

gyümölcsökből és feldolgozott diófélékből álló snack keverékek; banánchips; gyümölcssaláta; feldolgozott

 gyümölcsök és zöldségek; feldolgozott gyümölcsök, gombák, zöldségek, diófélék és hüvelyesek; zöldségsaláta.

 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; jég [fagyott víz].

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

feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és

virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; maláta; bogyók

[gyümölcsök]; friss uborka; friss paradicsom; friss paprika; friss banán; friss sárgarépa; friss eper; feldolgozatlan

 gyümölcsök.

 ( 111 )  238.619

 ( 151 )  2022.08.24.
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 ( 210 )  M 21 04351

 ( 220 )  2021.12.23.

 ( 732 )  ALDI MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER Élelmiszer Kereskedelmi Betéti Társaság, Biatorbágy (HU)

 ( 740 )  Zimányi és Fakó Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

zsírok; zöldséges snackek; gyümölcsös snackek; zöldségből készült snackek; zöldségalapú snackek; feldolgozott

gyümölcsökből és feldolgozott diófélékből álló snack keverékek; banánchips; gyümölcssaláta; feldolgozott

 gyümölcsök és zöldségek; feldolgozott gyümölcsök, gombák, zöldségek, diófélék és hüvelyesek; zöldségsaláta.

 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; jég [fagyott víz].

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

feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és

virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; maláta; bogyók

[gyümölcsök]; friss uborka; friss paradicsom; friss paprika; friss banán; friss sárgarépa; friss eper; feldolgozatlan

 gyümölcsök.

 ( 111 )  238.620

 ( 151 )  2022.08.24.

 ( 210 )  M 21 04352

 ( 220 )  2021.12.23.

 ( 732 )  ALDI MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER Élelmiszer Kereskedelmi Betéti Társaság, Biatorbágy (HU)

 ( 740 )  Zimányi és Fakó Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

zsírok; zöldséges snackek; gyümölcsös snackek; zöldségből készült snackek; zöldségalapú snackek; feldolgozott

gyümölcsökből és feldolgozott diófélékből álló snack keverékek; banánchips; gyümölcssaláta; feldolgozott

 gyümölcsök és zöldségek; feldolgozott gyümölcsök, gombák, zöldségek, diófélék és hüvelyesek; zöldségsaláta.

 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; jég [fagyott víz].

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

feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és

virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; maláta; bogyók
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[gyümölcsök]; friss uborka; friss paradicsom; friss paprika; friss banán; friss sárgarépa; friss eper; feldolgozatlan

 gyümölcsök.

 ( 111 )  238.621

 ( 151 )  2022.08.24.

 ( 210 )  M 21 04353

 ( 220 )  2021.12.23.

 ( 732 )  ALDI MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER Élelmiszer Kereskedelmi Betéti Társaság, Biatorbágy (HU)

 ( 740 )  Zimányi és Fakó Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

zsírok; zöldséges snackek; gyümölcsös snackek; zöldségből készült snackek; zöldségalapú snackek; feldolgozott

gyümölcsökből és feldolgozott diófélékből álló snack keverékek; banánchips; gyümölcssaláta; feldolgozott

 gyümölcsök és zöldségek; feldolgozott gyümölcsök, gombák, zöldségek, diófélék és hüvelyesek; zöldségsaláta.

 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; jég [fagyott víz].

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

feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és

virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; maláta; bogyók

[gyümölcsök]; friss uborka; friss paradicsom; friss paprika; friss banán; friss sárgarépa; friss eper; feldolgozatlan

 gyümölcsök.

 ( 111 )  238.622

 ( 151 )  2022.08.24.

 ( 210 )  M 21 04355

 ( 220 )  2021.12.23.

 ( 732 )  ALDI MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER Élelmiszer Kereskedelmi Betéti Társaság, Biatorbágy (HU)

 ( 740 )  Zimányi és Fakó Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

zsírok; zöldséges snackek; gyümölcsös snackek; zöldségből készült snackek; zöldségalapú snackek; feldolgozott

gyümölcsökből és feldolgozott diófélékből álló snack keverékek; banánchips; gyümölcssaláta; feldolgozott

 gyümölcsök és zöldségek; feldolgozott gyümölcsök, gombák, zöldségek, diófélék és hüvelyesek; zöldségsaláta.

 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; jég [fagyott víz].
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 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; bogyók

[gyümölcsök]; friss uborka; friss paradicsom; friss paprika; friss banán; friss sárgarépa; friss eper; feldolgozatlan

 gyümölcsök.

 ( 111 )  238.623

 ( 151 )  2022.08.24.

 ( 210 )  M 21 04354

 ( 220 )  2021.12.23.

 ( 732 )  ALDI MAGYARORSZÁG ÉLELMISZER Élelmiszer Kereskedelmi Betéti Társaság, Biatorbágy (HU)

 ( 740 )  Zimányi és Fakó Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

zsírok; zöldséges snackek; gyümölcsös snackek; zöldségből készült snackek; zöldségalapú snackek; feldolgozott

gyümölcsökből és feldolgozott diófélékből álló snack keverékek; banánchips; gyümölcssaláta; feldolgozott

 gyümölcsök és zöldségek; feldolgozott gyümölcsök, gombák, zöldségek, diófélék és hüvelyesek; zöldségsaláta.

 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; jég [fagyott víz].

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

feldolgozatlan magok és vetőmagok; friss gyümölcsök és zöldségek, friss fűszernövények; élő növények és

virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élő állatok; táplálékok és italok állatoknak; maláta; bogyók

[gyümölcsök]; friss uborka; friss paradicsom; friss paprika; friss banán; friss sárgarépa; friss eper; feldolgozatlan

 gyümölcsök.

 ( 111 )  238.624

 ( 151 )  2022.08.24.

 ( 210 )  M 21 04049

 ( 220 )  2021.11.29.

 ( 732 )  Tolnagro Kft., Szekszárd (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.

 ( 111 )  238.625

 ( 151 )  2022.08.24.

 ( 210 )  M 21 04047

 ( 220 )  2021.11.29.

 ( 732 )  Pick Kézilabda Zrt., Szeged (HU)

 ( 740 )  Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 17. szám, 2022.09.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2165



  

( 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 )  238.626

 ( 151 )  2022.08.24.

 ( 210 )  M 22 00462

 ( 220 )  2022.02.16.

 ( 732 )  Németh Tamás, Budapest (HU)

 ( 541 )  MotoMotors

 ( 511 )   12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  238.627

 ( 151 )  2022.08.24.

 ( 210 )  M 22 00448

 ( 220 )  2022.02.15.

 ( 732 )  KORZICON Orvos Esztétikai Korlátolt Felelősségű Társaság, Veresegyház (HU)

 ( 740 )  Dr. Pál Roberta Lívia, Budapest

 ( 541 )  MyImmuNAD+

 ( 511 )  5    Vitaminok és vitamin-készítmények; táplálékkiegészítők.

 ( 111 )  238.628

 ( 151 )  2022.08.24.

 ( 210 )  M 22 00457

 ( 220 )  2022.02.15.

 ( 732 )  Petrényi-Petrik Helga Szilvia, Budapest (HU)

 ( 541 )  Thermallux Beauty

 ( 511 ) 3    Arc és test maszkok/pakolások; arc- és testvajak; arcmasszázsolajok; arcolajok; arcradír készítmények

kozmetikai használatra; arctisztító maszkok; arcvaj; bőrápoló készítmények; bőrápoló kozmetikai krémek; bőrön

használt kozmetikumok; fürdő- és tusolókészítmények; fürdőkészítmények; kozmetikai krémek az arc és a test

számára; kozmetikai készítmények fürdéshez és zuhanyozáshoz; szépségápoló kozmetikumok; test- és arcápoló

olajok; testmasszírozáshoz használt olajok; aromaterápiás készítmények; aromaterápiás olajok [kozmetikai

alkalmazásra]; bőrápoló olajok [nem gyógyhatású]; illóolaj-alapú krémek aromaterápiás alkalmazásra; illóolajok

 aromaterápiás használatra.

4    Aromaterápiás illatgyertyák; asztali gyertyák; éjszakai fények [gyertyák, mécsesek]; gyertyák; illatosított

 gyertyák; szójagyertyák; különleges alkalmakra készült gyertyák.

 44    Kozmetikai arc- és testkezelési szolgáltatások; kozmetikai arckezelési szolgáltatások; kozmetikai

szolgáltatások; kozmetikai test-, arc- és hajápoló szolgáltatások; kozmetikai testápoló szolgáltatások;

 gyógyfürdők által nyújtott kozmetikai testápolási szolgáltatások.
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 ( 111 )  238.629

 ( 151 )  2022.08.24.

 ( 210 )  M 22 00610

 ( 220 )  2022.03.02.

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

 Köveskuti Péter Ádám 15%, Budapest (HU)

 Paulovics Máté 15%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Molnár M. Beáta Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  PLAYAME

 ( 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 )  238.630

 ( 151 )  2022.08.24.

 ( 210 )  M 22 00300

 ( 220 )  2022.01.31.

 ( 732 )  German Veronika Ágota, Berkenye (HU)

 ( 740 )  Dr. Mészáros Zsuzsa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  11    Világító-, fűtő-, hűtő-, gőzfejlesztő, főző-, szárító-, szellőztető, vízszolgáltató és egészségügyi készülékek és

 berendezések.

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

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

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

 18    Bőr és bőrutánzatok; állatbőrök és irhák; bőröndök és szállító táskák; esernyők és napernyők; sétapálcák;

 ostorok, hámok és lószerszámok; nyakörvek, pórázok és ruházat állatok számára.

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

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

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

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

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

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

 ( 111 )  238.631

 ( 151 )  2022.08.24.

 ( 210 )  M 22 00115

 ( 220 )  2022.01.13.

 ( 732 )  Pictura-Tax Kft., Szeged (HU)

 ( 541 )  Pictura-Tax

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

 ( 111 )  238.632

 ( 151 )  2022.08.24.

 ( 210 )  M 22 00304

 ( 220 )  2022.02.01.

 ( 732 )  Gungl Ákos, Pécs (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  37    Ablaktisztítás; ablaktisztítási szolgáltatásokra vonatkozó információszolgáltatás; épületek [belső] tisztítása,

takarítása; épületek belső felületeinek tisztítása; épületek belső és külső tisztítása; épületek külső tisztításával

kapcsolatos információszolgáltatás; épületek tisztítása [külső felületé]; épületek tisztításával kapcsolatos

információszolgáltatás; madarak okozta szennyeződés tisztítása épületekről; épülethomlokzat tisztítás, takarítás;

fertőtlenítés; helyiségek fertőtlenítése bakteriális fertőzések ellen; helyiségek fertőtlenítése; épületek belső

felületeinek fertőtlenítése; épületek fertőtlenítése bakteriális fertőzések ellen; kárpit fertőtlenítése;

kártevőmentesítés, fertőtlenítés és rovarirtás; otthoni belső felületek fertőtlenítése a vírusok és

mikroorganizmusok terjedésének csökkentése érdekében; háztartási szolgáltatások [takarítási szolgáltatások];

házak, lakások takarításához kapcsolódó háztartási szolgáltatások; járművek tisztítása; mosás; épületek mosása;

mosodai mosási és szárítási szolgáltatások nyújtása; mosodai szolgáltatásokkal kapcsolatos

információszolgáltatás; ruhatisztítás; ruhatisztítási, mosodai szolgáltatások; ruhavasalás; ruhavasalási

 szolgáltatások.

 44    Alternatív gyógyászati szolgáltatások; aromaterápiás szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó

szolgáltatások; mobil egészségügyi [szaniter] berendezések kölcsönzése; egészségügyi berendezések kölcsönzése;

 hospice ellátás, elfekvők; látogató ápolói szolgáltatások.

 ( 111 )  238.633

 ( 151 )  2022.08.25.

 ( 210 )  M 22 00446

 ( 220 )  2022.02.15.

 ( 732 )  CEE Thematics Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kovács István Roland, Budapest

  

( 546 )

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

  38    Távközlési szolgáltatások.

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

 ( 111 )  238.634

 ( 151 )  2022.08.24.

 ( 210 )  M 22 00299

 ( 220 )  2022.01.31.

 ( 732 )  Lovas Benjámin, Siófok (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre

 ( 541 )  REWAY

 ( 511 )   29    Dzsemek/lekvárok/gyümölcsízek.

 32    Üdítőitalok; ásványvizek; ásványvíz [italok]; ízesített szénsavas italok; alkoholmentes, szénsavas

gyümölcsitalok; vitaminnal dúsított alkoholmentes italok; tápanyaggal dúsított italok; alkoholmentes italok;

vitamintartalmú italok; vízalapú funkcionális italok; vitaminokkal és ásványi sókkal dúsított alkoholmentes

 italok; smoothie-k [gyümölcs- vagy zöldségitalok].

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: dzsemek/lekvárok/gyümölcsízek, üdítőitalok, ásványvizek, ásványvíz [italok], ízesített szénsavas

italok, alkoholmentes, szénsavas gyümölcsitalok, vitaminnal dúsított alkoholmentes italok, tápanyaggal dúsított
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italok, alkoholmentes italok, vitamintartalmú italok, vízalapú funkcionális italok, vitaminokkal és ásványi sókkal

 dúsított alkoholmentes italok, smoothie-k [gyümölcs- vagy zöldségitalok].

 ( 111 )  238.635

 ( 151 )  2022.08.24.

 ( 210 )  M 22 00603

 ( 220 )  2022.03.02.

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

 ( 541 )  agitPOP

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

  38    Távközlési szolgáltatások.

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

 ( 111 )  238.636

 ( 151 )  2022.08.24.

 ( 210 )  M 22 00623

 ( 220 )  2022.03.03.

 ( 732 )  Eötvös Eleonóra, Budapest (HU)

 ( 740 )  Német Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  VAN MÁSIK

 ( 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.

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

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

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

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  238.637

 ( 151 )  2022.08.24.

 ( 210 )  M 22 00076

 ( 220 )  2022.01.10.

 ( 732 )  Ráday SOHO Kultúrális Egyesület, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ferenczi Milán, Budapest

 ( 541 )  KULTUCCA

 ( 511 )  35    Árucikkek promóciója influenszerek segítségével; apróhirdetési szolgáltatások; áruértékesítéssel kapcsolatos

reklámszolgáltatások; célzott marketing; digitális marketing; digitális reklámszolgáltatások; divatbemutatók

szervezése eladásösztönzési célokra; egyéni reklámok elkészítése mások számára; eladási, értékesítési

promóciók; előadások, prezentációk szervezése reklámozási célokra; hirdetés elektronikus hirdetőtáblán; hirdetés

és reklámozás; hirdetés elektronikus médián, főként interneten keresztül; hirdetés folyóiratokban,

prospektusokban és újságokban; hirdetések elhelyezése; hirdetések készítése és elhelyezése; hirdetési- és

reklámszolgáltatások; hirdetéssel, reklámozással kapcsolatos információ gyűjtése; hirdetéssel, reklámozással

kapcsolatos adatok terjesztése; hirdetésszervezés; internetes marketing; internetes reklámozási szolgáltatások;

kereskedelmi promóciós szolgáltatások; kereskedelmi vállalkozásoknak nyújtott, reklámozással kapcsolatos

segítségnyújtás; kereskedelmi vásárok és kiállítások szervezése; kereskedelmi vásárok reklámozás céllal való

szervezése; kereskedelmi vásárokon, kiállításokon nyújtott szolgáltatások; koncertek promóciója [reklámozása];

közönségszolgálati szolgáltatások; különleges rendezvények promóciója; kültéri reklámok elkészítése és
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elhelyezése; online reklám- és marketingszolgáltatások; online reklámozás; online reklámozás számítógépes

kommunikációs hálózatokon keresztül; online weblapok népszerűsítése, reklámozása és marketingje; szabadtéri

reklámozás, hirdetés; szórólapok tervezése; szórólapok kiadása; telefonos marketing; üzleti hirdetés, reklámozás,

főként a telematikai és telefonos hálózatok területén; üzletvezetési segítségnyújtás a vállalat fejlesztéséhez;

üzletvitellel kapcsolatos reklámszolgáltatások; vállalatok promóciója [reklámozás]; vizuális reklámanyagok

gyártása; adminisztratív támogatás és adatfeldolgozási szolgáltatások; éttermek igazgatása; franchise-ok

létrehozásával kapcsolatos üzleti segítségnyújtás; kiskereskedelmi vállalkozás igazgatása; szolgáltatások

kereskedelmi ügyletek kezelésére; szórakoztatóhelyek üzleti vezetése; szórakoztatóipari előadók üzleti

menedzsmentje; üzlet felügyelet; üzleti adminisztráció és menedzsment; üzleti értekezletek szervezése és

lebonyolítása; üzleti folyamatkezelés és tanácsadás; üzleti hálózati szolgáltatások; üzleti menedzsment; üzleti

menedzsment boltok, üzletek számára; üzleti menedzsment előadóművészek részére; üzleti projektek ügyvitele;

üzleti projekt management; üzleti működési segítségnyújtás vállalatok számára; üzleti segítségnyújtás; üzleti

segítségnyújtó szolgáltatások; üzleti stratégiai tervezés; üzleti tájékoztatások; üzleti találkozók tervezése;

vállalatirányítási segítségnyújtás; zenészek üzleti menedzsmentje; vállalati kommunikációs szolgáltatások;

közönségszolgálathoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; divatbemutatók kereskedelmi célokra;

divatbemutatók szervezése promóciós célokból; kereskedelmi bemutatók (kiállítások) és vásárok lebonyolítása,

szervezése és rendezése kereskedelmi- és reklámcélokra; kereskedelmi bemutatók levezetése; kereskedelmi

bemutatók promóciója és lebonyolítása; kereskedelmi bemutatókkal kapcsolatos szervezési szolgáltatások;

kereskedelmi célú kiállítások szervezése; kereskedelmi célú kiállítások lebonyolítása; kereskedelmi vagy

reklámcélú kiállítások rendezése; kiállítások szervezése üzleti célokra; szakmai bemutatók rendezése; üzleti célú

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

lebonyolítása kereskedelmi vagy reklámcélokra; promóciós anyagok terjesztése; nyomtatott reklámanyagok

terjesztése; nyomtatott promóciós anyagok terjesztése postai úton; promóciós szórólapok terjesztése;

prospektusok és termékminták terjesztése; prospektusok és termékminták terjesztése reklámcélból; prospektusok

szétosztása reklámcélokra; reklám- és promóciós anyagok terjesztése; reklám, prospektusok terjesztése;

reklámanyagok terjesztése; reklámszórólapok terjesztése; mindenféle reklámozási és marketing bemutató

anyagok bérbeadása; közösségi vásárlás megszervezése; előadások, prezentációk szervezése kereskedelmi

célokra; előadások, prezentációk rendezése kereskedelmi célokra; előadások, prezentációk rendezése üzleti

célokra; éttermek létrehozásával kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások; éttermek működtetésével

 kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások; éttermi franchise-hoz kapcsolódó üzleti tanácsadás.

 41    Audiovizuális bemutatók; bálok szervezése; bálok szervezése és lebonyolítása; borkóstolás [szórakoztatási

szolgáltatások]; borkóstolással kapcsolatos szórakoztatás; borkóstolók szervezése és lebonyolítása szórakoztatási

célokból; diszkók szolgáltatásai; diszkókban nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; diszkotéka működtetése;

éjszakai klubok; éjszakai klubokban nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; éjszakai mulatók szolgáltatásai;

éjszakai szórakozóhelyeken nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; élő előadásokkal kapcsolatos szolgáltatások;

előadó-művészeti színházi létesítmények biztosítása; előadóművész által nyújtott szórakoztató szolgáltatások;

előadóművészek szolgáltatásai; fesztiválok szervezése; fesztiválok szervezése kulturális célokra; fesztiválok

szervezése szórakoztatási célokra; gálák, díszünnepélyek rendezése; kabaré; kabarék és diszkók; kabaréklub

szolgáltatások; karaoke bár szolgáltatások; klubok szórakoztató szolgáltatásai; klubszolgáltatások [diszkó];

koncertekkel kapcsolatos szolgáltatások; konferenciák, kiállítások és versenyek szervezése; közösségi kulturális

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

rendezése; kulturális célú fesztiválok rendezése; kulturális célú műhelyek; kulturális célú műsorok szervezése;

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

rendezvények szervezése; kulturális és oktatási célú kongresszusok és konferenciák szervezése; kulturális

események lebonyolítása; kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása; kulturális show-k szervezése;

kulturális szolgáltatások; kulturális, szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés; kulturális tevékenységek;

kulturális tevékenységek lebonyolítása; kulturális tevékenységek szervezése nyári táborokhoz; kulturális

tevékenységek intézése [szervezése]; kulturális tevékenységek biztosítása; kulturális tevékenységekkel
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kapcsolatos tájékoztatás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése és tartása; partik tervezése

[szórakoztatás]; partik tervezésével kapcsolatos konzultáció; partik tervezése és lebonyolítása [szórakoztatás];

partiszervezés; partiszervezési szolgáltatások; show-k gyártása; show-k szervezése és bemutatása; szabadidős,

rekreációs tevékenységek szervezése; szabadidős szolgáltatások; szórakozáshoz kapcsolódó foglalási,

jegyértékesítő szolgáltatások; szórakozási lehetőségek biztosítása; szórakozási, szórakoztatási információk;

szórakoztatás; születésnapi party- rendezvény szervezése; szórakoztató tevékenységek lebonyolítása; táncos

események szervezése; táncos rendezvények; táncos rendezvények szervezése; vendéglátóipari szolgáltatások

(szórakoztatás); helyfoglalás előadásokra és színházi jegyfoglalás; helyfoglalás koncertre; helyfoglalás

show-műsorokra; helyfoglalás szórakoztató eseményekre; szórakoztató rendezvényekhez kapcsolódó

 jegyfoglalási és előjegyzési szolgáltatások; jegyvásárlási szolgáltatások szórakoztató rendezvényekhez.

 ( 111 )  238.638

 ( 151 )  2022.08.24.

 ( 210 )  M 22 00077

 ( 220 )  2022.01.10.

 ( 732 )  Ropi Snack Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kurucz-Kováts Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Gabonakészítmények; sós kekszek; tortilla; kekszek; ropogós snackrudak; kenyérfélék; müzli;

 müzliszeletek; krékerek; chipsek; perecek.

 ( 111 )  238.639

 ( 151 )  2022.08.24.

 ( 210 )  M 22 00075

 ( 220 )  2022.01.10.

 ( 732 )  UNIX AUTÓ Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  A.Z.

 ( 511 ) 7    Ipari robotok; automatizált kezelő robotberendezések áruk be- és kipakolására; rakodógépek;

rakománykezelő gépek; automatizált gépek anyagok rakodásához; címkéző robotgépek; emelő robotok; robotizált

berendezések anyagkezeléshez; szállító robotok; mozgató és kezelő berendezések; anyagmozgató gépek;

csomagológépek; mechanikus és pneumatikus emelőberendezések; teherszállító [emelő] gépek; automata

 szállítószalagos berendezések; anyagkezelő szállítószalagok.

9    Szoftverek; ipari automatizálási szoftverek; alkalmazásszoftverek robotokhoz; szoftverek robotikus

 folyamatautomatizáláshoz [RPA]; logisztikai szoftverek.

 39    Szállítás; szárazföldi szállítás; utazás és utasok szállítása; személy- és teherszállítási szolgáltatások; áruk

 szállítása; bérelt járművek biztosítása személyszállításra.

 ( 111 )  238.640

 ( 151 )  2022.08.24.

 ( 210 )  M 22 00074

 ( 220 )  2022.01.10.

 ( 732 )  UNIX AUTÓ Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  SHUTTLEE

 ( 511 ) 7    Ipari robotok; automatizált kezelő robotberendezések áruk be- és kipakolására; rakodógépek;

rakománykezelő gépek; automatizált gépek anyagok rakodásához; címkéző robotgépek; emelő robotok; robotizált
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berendezések anyagkezeléshez; szállító robotok; mozgató és kezelő berendezések; anyagmozgató gépek;

csomagológépek; mechanikus és pneumatikus emelőberendezések; teherszállító [emelő] gépek; automata

 szállítószalagos berendezések; anyagkezelő szállítószalagok.

9    Szoftverek; ipari automatizálási szoftverek; alkalmazásszoftverek robotokhoz; szoftverek robotikus

 folyamatautomatizáláshoz [RPA]; logisztikai szoftverek.

 39    Szállítás; szárazföldi szállítás; utazás és utasok szállítása; személy- és teherszállítási szolgáltatások; áruk

 szállítása; bérelt járművek biztosítása személyszállításra.

 ( 111 )  238.641

 ( 151 )  2022.08.24.

 ( 210 )  M 22 00071

 ( 220 )  2022.01.10.

 ( 732 )  Martin Imre, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  238.642

 ( 151 )  2022.08.24.

 ( 210 )  M 22 00019

 ( 220 )  2022.01.04.

 ( 732 )  Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 541 )  Álmok Álmodói

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

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

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

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  238.643

 ( 151 )  2022.08.24.

 ( 210 )  M 22 00018

 ( 220 )  2022.01.04.

 ( 732 )  Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 541 )  Millenáris Park

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

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

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

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  238.652

 ( 151 )  2022.08.30.

 ( 210 )  M 21 03423

 ( 220 )  2021.09.29.

 ( 732 )  Vigh Levente, Budapest (HU)

 ( 541 )  yes.pharma SZÍV+SLIM

 ( 511 )  5    Étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.
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 ( 111 )  238.653

 ( 151 )  2022.08.31.

 ( 210 )  M 21 00338

 ( 220 )  2021.01.29.

 ( 732 )  Varga Józsefné, Budapest (HU)

  

( 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.

 ( 111 )  238.654

 ( 151 )  2022.08.31.

 ( 210 )  M 21 01777

 ( 220 )  2021.05.03.

 ( 732 )  Gera Bernadett, Aszód (HU)

 Knyihár Anikó, Budapest (HU)

 Látrányi Judit, Siófok (HU)

 ( 740 )  Knyihár Anikó, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Oktatás; nevelés; oktató filmek és videók gyártása és internetes szolgáltatása.

 ( 111 )  238.655

 ( 151 )  2022.08.31.

 ( 210 )  M 21 02467

 ( 220 )  2021.06.22.

 ( 732 )  Vályi-Tóth Ilona Anna, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Jógaoktatás; jógával kapcsolatos oktatási szolgáltatás.

 ( 111 )  238.656

 ( 151 )  2022.08.31.

 ( 210 )  M 21 03800

 ( 220 )  2021.11.11.

 ( 732 )  Morvaköziné Bartha Erika, Szeged (HU)

 ( 740 )  Danyikó Diána, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   45    Spirituális szolgáltatások; spirituális útmutatással kapcsolatos tanácsadás.

 ( 111 )  238.657

 ( 151 )  2022.08.31.

 ( 210 )  M 22 00133

 ( 220 )  2022.01.16.

 ( 732 )  MK Sweet Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Arcszappanok; illatosított szappanok; kézmosó szappanok; kézműves szappanok; kozmetikai szappanok;

mosdószappanok; pipere szappanok; szappan; szappan lapocskák személyes használatra; szappan termékek;

szappanlapok; szappannal átitatott szivacsok; szappanok; szappanok testápoláshoz; szépségápoló szappan; szilárd

 szappanok a test lemosására; testápoló krémszappan; toalett szappanok.

 ( 111 )  238.658

 ( 151 )  2022.08.31.

 ( 210 )  M 22 00185

 ( 220 )  2022.01.20.

 ( 732 )  Fehérvár 19 Jégkorong Akadémia Alapítvány, Székesfehérvár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Szitanyomatok; hímzéshez vagy szövet rátételekhez való előnyomott matricák; nyomdaipari termékek;

 nyomtatott reklámanyagok.

 25    Alsónemű és hálóruházat; alsórészek [ruházat]; anorák; bő szárú rövidnadrágok; bő szárú szabadidős

nadrágok; bokazoknik; bomberdzsekik; bőrdzsekik; bőrkabátok; bőrmellények; bőrnadrágok; bőrövek; buggyos

térdnadrágok, bricsesznadrágok; csecsemő felsőruházat; csecsemőkelengyék, babakelengyék; csecsemőnadrágok;

csecsemőruházat; derékszíjak, övek; díszzsebkendők [ruházat]; dzsekik; dzsekik bélései; dzsekik

sportruházatként; dzsekik, széldzsekik, ingkabátok; edző nadrág; edző rövidnadrágok, sportos rövidnadrágok;

egyberészes fürdőruhák [hurkolt/kötöttáruk]; egyenruhák; egyrészes kisgyermek- és csecsemőruhák; egyrészes

overallok (playsuit); egyrészes ruhák; egyujjas kesztyűk; eső elleni viselet; esőálló ruházat; esőkabátok;

esőköpenyek; esőköpenyek, esőkabátok; esőnadrágok; farmerdzsekik; farmerek; farmerkabátok; farmernadrágok;

farmerruházat; fejkendő; fejkendők; fejpánt, izzadás felfogására; fejpántok izzadás felfogására; fejre való sálak,

fejkendők; felsőkabátok; felsőruházat; férfi és női dzsekik, kabátok, nadrágok, mellények; férfi és női ingek; férfi

felsőruházat; férfi, női és gyermek ruházat; férfi öltönyök; férfi ruházat; férfi zoknik; fiú felsőruházat; fiú ruházat;

futómezek; futónadrágok; futótrikók; galléros ingek; garbó nyakú felsők; garbó nyakú ingek; garbó nyakú
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pulóverek; gyermek felsőruházat; gyermekek beöltözős játékaihoz használatos jelmezek; gyermekruházat; hálós

jelzőtrikók; hímzett ruhadarabok; hosszú kabátok; hosszú ujjú alsóingek; hosszú ujjú ingek; hosszú ujjú

pulóverek; hosszúnadrágok; hosszúnadrágok, nadrágok; időjárásálló felsőruházat; időjárásálló ruházat; ingek;

kabátok, dzsekik; kabátok nőknek; kapucnis felsők; kapucnis pulóverek; kapucnis pulóverek, melegítőfelsők;

kendők fejre; kendők [ruházat]; kesztyű, mint ruházat; kesztyűk; kesztyűk bőrből, irhából vagy szőrméből;

kesztyűk [ruházat]; kétujjas kesztyűk; korcsolyaruhák; kötött dzsekik, kabátok; kötött kesztyűk; kötött mellények;

kötött pólók; kötött ruhadarabok; kötött topok; kötöttáruk [ruházat]; lábfej nélküli harisnyanadrágok; lábfej

nélküli zoknik; lábszármelegítők; lábszárvédők; legging nadrágok, cicanadrágok; meleg kesztyűk érintőképernyős

készülékekhez; melegítő felsők; melegítő felsők, sportos pulóverek; melegítő nadrágok, tréning nadrágok;

melegítőalsók; melegítődzsekik; melegítőfelsők; melegítőnadrág; melegítőnadrágok; melegítőnadrágok, melegítő

alsók; melegítőnadrágok, melegítőalsók; melegítőnadrágok [ruházat]; mellények; mellények [ruházat];

mellények, kötött mellények; mezek; mezek, sporttrikók, egyberészes fürdőruhák; munkaruházati cikkek;

nadrágok; nadrágok hétköznapi viseletre; női felsőruházat; női ingek, blúzok; női ruhák; nyakkendők; partedlik,

előkék, nem papírból; partedlik; pólóingek; pólóingek, kötött ingek, pólók; pulóverek; pulóverek, kötényruhák;

pulóverek, kötött pulóverek; pulóverek, mezek; pulóverek, szvetterek; rövid ujjú ingek; rövid ujjú pólók; rövid

ujjú sportingek; rövidnadrágok; rövidnadrágok amerikai futballhoz; rövidnadrágok [ruházat]; rövidnadrágok,

shortok; rövidnadrágok, sortok; ruházat sportoláshoz; ruházati cikkek nők számára; ruházati cikként használt

papírkalapok, papírcsákók; sálak; sálak [nyaksálak]; sálak [ruházati cikkek]; sport felsők, topok; sportbírói

egyenruhák; sportkabátok; sportmellények; sportnadrágok; sportruhák és -mezek; sportruházat; sportruházat

[kivéve golfkesztyűk]; sportzakók; sportzokni; sportzoknik; steppelt dzsekik [ruházat]; széldzsekik; széldzsekik,

 bomber dzsekik; téli kesztyűk; télikabátok; télikabátok, nagykabátok; térdzoknik; zakók, dzsekik; zoknik.

  26    Hímzések; hímzések ruházati cikkekhez, hímzett szövetek.

 35    Hirdetések és reklámanyagok [szórólapok, prospektusok, reklámcédulák és minták] terjesztése; nyomtatott

 reklámanyagok terjesztése; reklámanyag készítése; reklámanyagok készítése.

  40    Szitanyomás; hímzés; hímzési szolgáltatásokra vonatkozó információk biztosítása; kézimunka/hímzés.

 ( 111 )  238.659

 ( 151 )  2022.08.31.

 ( 210 )  M 22 00186

 ( 220 )  2022.01.20.

 ( 732 )  Helice Korlátolt Felelősségű Társaság, Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Hús és hústermékek; csirke, csirkehús; csirkeburgerek; csirkecombok; disznóhús; fagyasztott baromfi;

fagyasztott húsok; fagyasztott hústermékek; feldolgozott hústermékek; friss baromfi; friss csirke; friss húsok;

füstölt húsok; füstölt kolbászok; főtt húsok; főtthúskonzerv; hamburgerek, húspogácsák; hot dog virslik; hús,

tartósított; húsok; hústermékek hamburgerek formájában; kolbász; marhahús; marhahús szeletek;

marhahúskonzervek; pulykaburgerek; pácolt húsok; pulyka; pulykahús; pulykahús termékek; roston sült hús;

sertéshúskonzerv; sertésszelet; sonka; sózott vagdalt marhahúsok; szárított hús; főtt húsételek; konyhakész hús;

készételek húsból; pástétomok húsból; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,

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

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

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

jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek; tartósított fűszernövények; ecet,
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szószok; jég (fagyott víz); szendvicsek; pizzák; kávéraomák; kávékapszulák; pörköletlen kávé; kávé tejjel;

kávébab; kávéízesítők; kávékeverékek; kávékivonatok; kávéesszenciák; kávékoncentrátumok; őrölt kávé; instant

kávé; ízesített kávé; szemes kávé; pörkölt kávébab; koffeinmentes kávé; kávé kifőtt formában; kávé őrölt

 formában; kávéból készült italok; fogyasztásra kész kávé és kávé alapú italok; kávé alapú jeges italok.

 39    Étel házhozszállítás; ételt és italt tartalmazó kosarak, élelmiszer csomagok kézbesítése; éttermi ételszállítás;

hordár szolgáltatások [szállítás]; hűtött áruk hűtött szállítása; kiskereskedelmi áruk elosztása [szállítása];

 készételek és italok házhozszállítása.

 43    Étel- és italellátás; alkoholos italok felszolgálása; bisztró (büfé) szolgáltatások; bár szolgáltatások; delikát

éttermek, csemegeáruk (éttermek); elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások; elvitelre árusított ételek

szolgáltatása; étel- és italkészítési szolgáltatások; ételek és italok felszolgálása vendégek számára; kávéházak;

kantinok, büfék, étkezdék; gyorséttermek, snack bárok; pizzériák; önkiszolgáló éttermek; vendéglátási

 szolgáltatások (étel- és italszolgáltatás).

 ( 111 )  238.660

 ( 151 )  2022.08.31.

 ( 210 )  M 22 00187

 ( 220 )  2022.01.20.

 ( 732 )  Helice Korlátolt Felelősségű Társaság, Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  BÁCSI GOURMET

 ( 511 )  29    Hús és hústermékek; csirke, csirkehús; csirkeburgerek; csirkecombok; disznóhús; fagyasztott baromfi;

fagyasztott húsok; fagyasztott hústermékek; feldolgozott hústermékek; friss baromfi; friss csirke; friss húsok;

füstölt húsok; füstölt kolbászok; főtt húsok; főtthúskonzerv; hamburgerek, húspogácsák; hot dog virslik; hús,

tartósított; húsok; hústermékek hamburgerek formájában; kolbász; marhahús; marhahús szeletek;

marhahúskonzervek; pulykaburgerek; pácolt húsok; pulyka; pulykahús; pulykahús termékek; roston sült hús;

sertéshúskonzerv; sertésszelet; sonka; sózott vagdalt marhahúsok; szárított hús; főtt húsételek; konyhakész hús;

készételek húsból; pástétomok húsból; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,

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

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

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

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

szószok; jég (fagyott víz); szendvicsek; pizzák; kávéraomák; kávékapszulák; pörköletlen kávé; kávé tejjel;

kávébab; kávéízesítők; kávékeverékek; kávékivonatok; kávéesszenciák; kávékoncentrátumok; őrölt kávé; instant

kávé; ízesített kávé; szemes kávé; pörkölt kávébab; koffeinmentes kávé; kávé kifőtt formában; kávé őrölt

 formában; kávéból készült italok; fogyasztásra kész kávé és kávé alapú italok; kávé alapú jeges italok.

 39    Étel házhozszállítás; ételt és italt tartalmazó kosarak, élelmiszer csomagok kézbesítése; éttermi ételszállítás;

hordár szolgáltatások [szállítás]; hűtött áruk hűtött szállítása; kiskereskedelmi áruk elosztása [szállítása];

 készételek és italok házhozszállítása.

 43    Étel- és italellátás; alkoholos italok felszolgálása; bisztró (büfé) szolgáltatások; bár szolgáltatások; delikát

éttermek, csemegeáruk (éttermek); elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások; elvitelre árusított ételek

szolgáltatása; étel- és italkészítési szolgáltatások; ételek és italok felszolgálása vendégek számára; kávéházak;

kantinok, büfék, étkezdék; gyorséttermek, snack bárok; pizzériák; önkiszolgáló éttermek; vendéglátási

 szolgáltatások (étel- és italszolgáltatás).

 ( 111 )  238.661

 ( 151 )  2022.08.31.

 ( 210 )  M 22 00188

 ( 220 )  2022.01.20.

 ( 732 )  Helice Korlátolt Felelősségű Társaság, Kecskemét (HU)
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 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Hús és hústermékek; csirke, csirkehús; csirkeburgerek; csirkecombok; disznóhús; fagyasztott baromfi;

fagyasztott húsok; fagyasztott hústermékek; feldolgozott hústermékek; friss baromfi; friss csirke; friss húsok;

füstölt húsok; füstölt kolbászok; főtt húsok; főtthúskonzerv; hamburgerek, húspogácsák; hot dog virslik; hús,

tartósított; húsok; hústermékek hamburgerek formájában; kolbász; marhahús; marhahús szeletek;

marhahúskonzervek; pulykaburgerek; pácolt húsok; pulyka; pulykahús; pulykahús termékek; roston sült hús;

sertéshúskonzerv; sertésszelet; sonka; sózott vagdalt marhahúsok; szárított hús; főtt húsételek; konyhakész hús;

készételek húsból; pástétomok húsból; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,

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

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

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

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

szószok; jég (fagyott víz); szendvicsek; pizzák; kávéraomák; kávékapszulák; pörköletlen kávé; kávé tejjel;

kávébab; kávéízesítők; kávékeverékek; kávékivonatok; kávéesszenciák; kávékoncentrátumok; őrölt kávé; instant

kávé; ízesített kávé; szemes kávé; pörkölt kávébab; koffeinmentes kávé; kávé kifőtt formában; kávé őrölt

 formában; kávéból készült italok; fogyasztásra kész kávé és kávé alapú italok; kávé alapú jeges italok.

 39    Étel házhozszállítás; ételt és italt tartalmazó kosarak, élelmiszer csomagok kézbesítése; éttermi ételszállítás;

hordár szolgáltatások [szállítás]; hűtött áruk hűtött szállítása; kiskereskedelmi áruk elosztása [szállítása];

 készételek és italok házhozszállítása.

 43    Étel- és italellátás; alkoholos italok felszolgálása; bisztró (büfé) szolgáltatások; bár szolgáltatások; delikát

éttermek, csemegeáruk (éttermek); elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások; elvitelre árusított ételek

szolgáltatása; étel- és italkészítési szolgáltatások; ételek és italok felszolgálása vendégek számára; kávéházak;

kantinok, büfék, étkezdék; gyorséttermek, snack bárok; pizzériák; önkiszolgáló éttermek; vendéglátási

 szolgáltatások (étel- és italszolgáltatás).

 ( 111 )  238.662

 ( 151 )  2022.08.31.

 ( 210 )  M 22 00189

 ( 220 )  2022.01.20.

 ( 732 )  Helice Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  BÁCSI ÍZMŰVES

 ( 511 )  29    Hús és hústermékek; csirke, csirkehús; csirkeburgerek; csirkecombok; disznóhús; fagyasztott baromfi;

fagyasztott húsok; fagyasztott hústermékek; feldolgozott hústermékek; friss baromfi; friss csirke; friss húsok;

füstölt húsok; füstölt kolbászok; főtt húsok; főtthúskonzerv; hamburgerek, húspogácsák; hot dog virslik; hús,

tartósított; húsok; hústermékek hamburgerek formájában; kolbász; marhahús; marhahús szeletek;

marhahúskonzervek; pulykaburgerek; pácolt húsok; pulyka; pulykahús; pulykahús termékek; roston sült hús;

sertéshúskonzerv; sertésszelet; sonka; sózott vagdalt marhahúsok; szárított hús; főtt húsételek; konyhakész hús;

készételek húsból; pástétomok húsból; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék,

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

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

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

jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek; tartósított fűszernövények; ecet,
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szószok; jég (fagyott víz); szendvicsek; pizzák; kávéraomák; kávékapszulák; pörköletlen kávé; kávé tejjel;

kávébab; kávéízesítők; kávékeverékek; kávékivonatok; kávéesszenciák; kávékoncentrátumok; őrölt kávé; instant

kávé; ízesített kávé; szemes kávé; pörkölt kávébab; koffeinmentes kávé; kávé kifőtt formában; kávé őrölt

 formában; kávéból készült italok; fogyasztásra kész kávé és kávé alapú italok; kávé alapú jeges italok.

 39    Étel házhozszállítás; ételt és italt tartalmazó kosarak, élelmiszer csomagok kézbesítése; éttermi ételszállítás;

hordár szolgáltatások [szállítás]; hűtött áruk hűtött szállítása; kiskereskedelmi áruk elosztása [szállítása];

 készételek és italok házhozszállítása.

 43    Étel- és italellátás; alkoholos italok felszolgálása; bisztró (büfé) szolgáltatások; bár szolgáltatások; delikát

éttermek, csemegeáruk (éttermek); elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások; elvitelre árusított ételek

szolgáltatása; étel- és italkészítési szolgáltatások; ételek és italok felszolgálása vendégek számára; kávéházak;

kantinok, büfék, étkezdék; gyorséttermek, snack bárok; pizzériák; önkiszolgáló éttermek; vendéglátási

 szolgáltatások (étel- és italszolgáltatás).

 ( 111 )  238.663

 ( 151 )  2022.08.31.

 ( 210 )  M 22 00370

 ( 220 )  2022.02.09.

 ( 732 )  Freshupp s.r.o., Sturovo (SK)

 ( 740 )  Dr. Szabó Viktória, Szombathely

  
( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások.

 ( 111 )  238.664

 ( 151 )  2022.08.31.

 ( 210 )  M 22 00378

 ( 220 )  2022.02.09.

 ( 732 )  dr. Mucsi Anna, Gödöllő (HU)

 ( 740 )  dr. Varga Csilla Katalin, Budapest

 ( 541 )  Kedves Testem! Egészség kívül, belül, körülötted

 ( 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 )  238.665

 ( 151 )  2022.08.31.

 ( 210 )  M 22 00530

 ( 220 )  2022.02.23.

 ( 732 )  HBO Europe s.r.o., Prague (CZ)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest

 ( 541 )  A BESÚGÓ

 ( 511 ) 9    Televíziós műsort és zenét tartalmazó videófelvételek; televíziós műsort és zenét tartalmazó hangfelvételek;

televíziós sorozatot tartalmazó letölthető videófelvételek; letölthető számítógépes játékok; letölthető számítógépes

játékszoftver vezeték nélküli eszközökhöz és személyi számítógépekhez; letölthető multimédiás fájlok, amelyek

zenével és televízióval kapcsolatos műalkotásokat, szöveget, hangot, videót, játékokat és internetes

webhivatkozásokat tartalmaznak; videójáték kazetták és lemezek; videójáték-szoftverek; letölthető szoftverek

mobilalkalmazások formájában televíziós sorozatokhoz kapcsolódó szórakoztató tartalmak megtekintéséhez;

védőtokok kifejezetten hordozható számítógépekhez, táblagépekhez, médialejátszókhoz, mobiltelefonokhoz és
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digitális személyi asszisztensekhez (PDA), számítógépes memóriaeszközökhöz és okostelefonokhoz; méretre

készült műanyag, gumi vagy vinil védőburkolatok kifejezetten laptopokhoz, táblagépekhez, számítógépes

memóriaeszközökhöz, okostelefonokhoz és más hordozható elektronikus eszközökhöz, médialejátszókhoz,

 mobiltelefonokhoz és digitális személyi asszisztensekhez(PDA).

 41    Szórakoztató szolgáltatások folytatásos televíziós sorozatok formájában; interaktív online szórakoztatás

interneten elérhető fényképes, videó- és prózai bemutatók, videóklipek, interaktív játékok és egyéb multimédiás

 anyagok formájában, televíziós sorozatból származó vagy ahhoz kapcsolódó tartalmakkal.

 ( 111 )  238.666

 ( 151 )  2022.08.31.

 ( 210 )  M 22 00533

 ( 220 )  2022.02.23.

 ( 732 )  On the Low Zenei Menedzsment és Rendezvényszervezés Korlátolt Felelőségű Társaság, Zánka (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 111 )  238.667

 ( 151 )  2022.08.31.

 ( 210 )  M 22 00534

 ( 220 )  2022.02.23.

 ( 732 )  EINAR GROUP Kereskedelmi Kft., Nagykovácsi (HU)

 ( 541 )  A-Z EYEWEAR

 ( 511 ) 9    Kerékpáros szemüvegek; síszemüvegek; védőszemüvegek, biztonsági szemüvegek; napszemüveg láncok;

napszemüveg tokok; napszemüvegtartó zsinórok; szemüveg- és napszemüvegtokok; napszemüvegek; szemüveg

tasakok; szemüvegkeretek; olvasószemüvegek; fémből készült szemüvegkeretek; fém és műanyag

 kombinációjából készült szemüvegkeretek; műanyagból készült szemüvegkeretek.

 ( 111 )  238.668

 ( 151 )  2022.08.31.

 ( 210 )  M 22 00535

 ( 220 )  2022.02.23.

 ( 732 )  MATUSZ-VAD Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bárándy és Társai Ügyvédi Iroda, dr. Karsay Ferenc, Szent István krt. 18. 2/1.

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Ellátásilánc-menedzsment szoftverek; irodai csomagok [szoftverek]; irodai szoftverek; szoftverek üzleti

adatok elemzéséhez; termékéletciklus-menedzsment szoftverek; üzleti szoftverek; üzletvezetési szoftverek;

vállalati szoftverek; adatfeldolgozó szoftverek; integrált szoftvercsomagok; számítógépes szoftver programok;

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

 letölthető formában; szoftverek.

 42    Adatbázis kezelésére szolgáló szoftverek tervezése és fejlesztése; adatbázis kezelésére szolgáló szoftverek

programozása; adatbázis-szoftverek telepítése; adatbázis-szoftverek telepítése és karbantartása; adatfeldolgozó

szoftverek tervezése és fejlesztése; adatkinyerésre szolgáló szoftverek tervezése és fejlesztése; adatok

értékeléséhez és számításához használatos számítógépes szoftverek tervezése és fejlesztése; adatok olvasására,

átvitelére és rendszerezésére szolgáló számítógépes szoftverek tervezése és fejlesztése; adatok olvasására,
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átvitelére és rendszerezésére szolgáló számítógépes szoftverek programozása; adatok importálására és kezelésére

szolgáló szoftverek programozása; adatok importálására és kezelésére szolgáló szoftverek tervezése és fejlesztése;

adatok értékeléséhez és számolásához használatos számítógépes szoftverek programozása; logisztikához,

ellátásilánc-menedzsmenthez és elektronikus üzleti portálokhoz használatos számítógépes szoftverek tervezése és

fejlesztése; logisztikához, ellátásilánc-menedzsmenthez és elektronikus üzleti portálokhoz használatos

számítógépes szoftverek fejlesztése; logisztikai számítógépes szoftverek tervezése és fejlesztése; mások számára

végzett számítógépes szoftverfejlesztés; számítógépes szoftverek frissítésével kapcsolatos szolgáltatások;

számítógépes szoftverek frissítése; számítógépes szoftverek és programok aktualizálása és karbantartása;

számítógépes szoftveralkalmazások telepítése és testreszabása; számítógépes szoftver tervezése, karbantartása,

kölcsönzése és aktualizálása; számítógépes szoftver tervezése, karbantartása, fejlesztése és frissítése;

számítógépes szoftver tervezési szolgáltatások; számítógépes szoftverek javítása; számítógépes szoftverek

javítása [karbantartás, frissítés]; számítógépes szoftverek karbantartása; számítógépes szoftverek konfigurálása;

számítógépes szoftverírás; számítógépes szoftverfrissítés; számítógépes szoftverfejlesztés; szoftver adatbázisok

frissítése; szoftver-karbantartás; szoftver készítés; szoftverek frissítése; szoftverek tervezése és fejlesztése;

 szoftverfejlesztés; szoftvertelepítés; szoftvertervezés.

 ( 111 )  238.669

 ( 151 )  2022.08.31.

 ( 210 )  M 22 00536

 ( 220 )  2022.02.24.

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti és egészségügyi termékek; diétás készítmények orvosi használatra; vitaminkészítmények,

 ásványi élelmiszer-kiegészítők, diétás étrend-kiegészítők.

 ( 111 )  238.670

 ( 151 )  2022.08.31.

 ( 210 )  M 22 00539

 ( 220 )  2022.02.24.

 ( 732 )  CO-OP Hungary Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Karácsonyi Zoltán, Budapest

 ( 541 )  A jó szomszéd

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

kiskereskedelmi szolgáltatások; globális számítógépes hálózatokon keresztül nyújtott, élelmiszerekkel

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; katalógusokon keresztül nyújtott, élelmiszerekkel kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; kedvtelésből tartott kisállatoknak szánt termékekkel kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; kertészeti cikkekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; kiskereskedelmi szolgáltatások

irodaszerekkel kapcsolatban; kiskereskedelmi szolgáltatások elektronikus háztartási berendezésekkel

kapcsolatban; kiskereskedelmi szolgáltatások konyhai eszközökkel kapcsolatban; ruházati cikkek és ruházati

kiegészítők értékesítésével kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; tisztításra használt árucikkekkel

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; világítással kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;

csemegeárukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; ételek főzésére szolgáló berendezésekkel

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; étkészletekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; illatosító

készítményekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; játékokkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; kiskereskedelmi bolti szolgáltatások a ruházat területén; online ruházati kiskereskedelmi bolti

szolgáltatások; takarmánnyal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; ünnepi dekorációkkal kapcsolatos
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kiskereskedelmi szolgáltatások; élelmiszerekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; állatápolásra

használt készítményekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; elektronikus háztartási eszközökkel

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; ételek főzésére szolgáló berendezésekkel kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások; étkészletekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; fémárukkal

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; főzőedényekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások;

játékokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; kertészeti termékekkel kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások; lábbelikkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; ruházkodással kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások; sportcikkekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; takarmánnyal

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; segítségnyújtás kereskedelmi vállalatok menedzsmentjében;

segítségnyújtás franchise rendszerű üzletvitelhez; beszerzői szolgáltatások [áruk, illetve szolgáltatások beszerzése

más cégeknek]; üzleti konzultációs szolgáltatások; online reklám- és marketingszolgáltatások; varrócikkekkel

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; építésre szolgáló kézi működtetésű berendezésekkel kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; építésre szolgáló kézi működtetésű szerszámokkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; építőipari berendezésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; étrend-kiegészítőkkel

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; gépjárműtartozékokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;

állatalommal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; divatkiegészítőkkel kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; egyszer használatos papírtermékekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; eladó nélküli

 kiskereskedelmi bolt szolgáltatásai élelmiszerrel kapcsolatban.

 ( 111 )  238.671

 ( 151 )  2022.08.31.

 ( 210 )  M 22 00697

 ( 220 )  2022.03.10.

 ( 732 )  Nebu Trade Gyártó és Kereskedelmi Kft., Nagytarcsa (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  NÓZI

 ( 511 )  5    Inhaláló szerek.

  10    Inhaláló készülékek; inhaláló készülékek aromaterápiás anyagok elpárologtatására.

 ( 111 )  238.672

 ( 151 )  2022.08.31.

 ( 210 )  M 22 00699

 ( 220 )  2022.03.10.

 ( 732 )  Horváth & Semperger Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság, Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Dr. Horváth László, Kecskemét

  ( 546 )

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

 ( 111 )  238.688

 ( 151 )  2022.09.01.

 ( 210 )  M 21 04304

 ( 220 )  2021.12.21.

 ( 732 )  Formula One Licensing B.V., Rotterdam (NL)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  HUNGARIAN GRAND PRIX

 ( 511 )  16    Papír- és háztartási célú ragasztóanyagok; könyvkötészeti anyagok; nyomdai betűk; klisék; fényképek;

tanítási anyagok; oktatási anyagok (kivéve készülékek); anyagok művészek részére; műanyag

csomagolóanyagok; papír, karton és ezekből az anyagokból készült áruk, nevezetesen könyvek, magazinok,

brosúrák és újságok; írószerek; ecsetek; nyomtatványok; matricák (írószerek); naplók; albumok; matricás
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albumok; fényképalbumok; irodai kellékek, bútorok kivételével; rajzeszközök; irattartók (irodai kellékek);

papírzászlók; jegyek; jegyzettömbök; golyóstollak; tollak; rostirón; filctollak; papírtáskák; papír- vagy műanyag

szemeteszsákok; karton- vagy papírdobozok; tolltartók; kaparós matricák; naptárak; festékes dobozok; irattartó

mappák; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; plakátok; könyvecskék; ragasztószalagok irodai vagy háztartási

célokra; nyomódúcok; papír terítők; újságok; ragasztószalag-adagolók (irodai cikkek); írószertartók (írószerek);

lökhárító matricák; brosúrák; papír alátétek; golyóstoll készletek; ceruza készletek; rajzkészletek;

poggyászcímkék papírból; címkék, nem textilből; öntapadós címkék; papír kávéfilterek; gyűjthető fotók

sportolókról; emlékbélyeg ívek; útlevéltartók; útlevéltokok; útlevélborítók; személyi igazolvány tartók; notebook

tartók; gemkapcsok; gumiradírok; irodai kapcsok; írókréta; nyomtatott menetrendek; íróeszközök; műanyag

lapok; fóliák csomagoláshoz és burkoláshoz; tasakok csomagoláshoz és burkoláshoz; javítófolyadékok (irodai

kellékek); litográfiák; ceruzák; színező ceruzák; ceruzadíszek; könyvek; foglalkoztató füzetek; címregiszterek;

könyvek és ismertetők, beleértve sportolókkal és sporteseményekkel kapcsolatosakat; aláírókönyvek; földrajzi

térképek; elektromos vagy nem elektromos írógépek; ceruzahegyezők (elektromos vagy nem elektromos);

szövegkiemelők (írószerek); taneszközök (a készülékek kivételével); nyomtatott tananyagok; papír zsebkendők;

írószeres tokok (készletek); litográfiai műalkotások; rendezők (naptárak); festőpaletták; papír transzparensek;

papír; öntapadós papír jegyzetekhez; élelmiszercsomagoló papír; írópapír; másolópapír (írószerek);

ajándékcsomagoló papír; toalettpapír; világító papír; jegyek; belépőjegyek; belépőjegyek borítói; műanyag fólia

élelmiszerek tartósításához; papírnehezékek; papírkapcsok; kapcsok; pénzcsipeszek; kapcsok irodai használatra;

töltőtollak; tolltartók; csekkfüzet-tartók; irattartók; magazintartók; sablonok, stencilek; programfüzetek; kifestők;

rajzfüzetek; írófüzetek; névjegykártyák; névjegykártya-tokok; igazolványok; igazolványtokok; nyakpántok; tartó

nyakpánttal; nyakpántok jegyekhez; nyakpántok papírkártyákhoz; jegytartók; papírkártya-tartók; derékszögű

vonalzó; festmények (képek), bekeretezve vagy keret nélkül; táblák (flipchart); színező filctollak; képregények;

magazinok (folyóiratok); postai bélyegzők; bélyegzők (pecsétek); könyvjelzők; borítékok (írószerek);

könyvtámaszok; állványok irodai cikkekhez; tárolók irodai cikkekhez; fényképállványok; állványok tollakhoz és

ceruzákhoz; tintapárnák; kártyák; meghívókártyák; nyomtatott vagy bélyegzett karton- vagy műanyag kártyák;

üdvözlőkártyák; képeslapok; kereskedelmi kártyák; rajzszögek; papír arctörlők; papírtörlök; tinta; nyomtatott

belépőjegyek; papír alátétek; papírtörölközők; papír törlőkendők; papírtörlők tisztításhoz; papírtörölközők

tisztításhoz; egyéb kozmetikai célú papírtörlők; egyéb kozmetikai célú papírtörölközők; sminkeltávolító

 papírkendők; utazási csekkek.

 38    Távközlés; hírügynökségi szolgáltatások; hírügynökségek; műsorszóró készülékek bérbeadása külső

műsorszóráshoz; távközlési berendezések bérbeadása; rádiós kommunikáció; telefonos kommunikáció;

kommunikáció távirati úton; távközlési kapcsolatok biztosítása globális számítógépes hálózathoz vagy internethez

vagy adatbázisokhoz; sporttal és sporteseményekkel kapcsolatos műsorok rádió- és televíziós közvetítése;

kábeltelevíziós műsorszórás; rádiós műsorszórás; adatforgalmazás és adattovábbítás analóg televízión, digitális

televízión, kábeltelevízión, műholdas televízión, fizetős televízión és rádión, interaktív televízión, interaktív

szórakoztatáson és interaktív versenyeken keresztül; televíziós műsorszórás; távközlési berendezések bérlése;

telefaxok bérlése; telefonok bérlése; az interneten, globális számítógépes hálózaton vagy vezeték nélküli

elektronikus kommunikációs eszközökön keresztül zenei streaming weboldalakhoz való hozzáférési idő bérlése;

adatbázis-szerverközponthoz való hozzáférési idő bérlése (távközlési szolgáltatások); számítógépes adatbázishoz

való hozzáférési idő bérlése (távközlési szolgáltatások); elektronikus levelezés; vitakörök működtetése az

interneten vagy bármely vezeték nélküli elektronikus kommunikációs hálózaton; hozzáférés biztosítása

adatkommunikációs szerverekhez és valós idejű csevegőfórumokhoz; távközlési kapcsolatok biztosítása globális

számítógépes hálózattal (internet) vagy adatbankokkal; műsorszórás; mobiltelefonos kommunikáció;

telexszolgáltatás; szolgáltatói szolgáltatások az interneten vagy bármely vezeték nélküli elektronikus

kommunikációs hálózaton keresztül (távközlési szolgáltatások); távközlési szolgáltatások és tanácsadás;

távközlési szolgáltatások jegyek interneten keresztül történő lefoglalására; kiskereskedelmi értékesítésre szánt

távközlési szolgáltatások a vevőkkel való interaktív kommunikáció révén; távközlési szolgáltatások információk,

üzenetek, képek és adatok fogadására és cseréjére; távkonferencia-szolgáltatások; mobiltelefon-szolgáltatások;
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videotext és teletext átviteli szolgáltatások; személyhívó szolgáltatások (rádió, telefon vagy más elektronikus

kommunikációs eszköz segítségével); digitális zenét kínáló weboldalakhoz való hozzáférés biztosítása az

interneten egy globális számítógépes hálózaton vagy vezeték nélküli elektronikus kommunikációs eszközökön

keresztül; hozzáférés biztosítása egy többfelhasználós hálózati rendszerhez, amely fogadásokkal és

pénzjátékokkal, internetalapú szolgáltatásokkal és más globális hálózatokkal kapcsolatos információkat nyújt;

hozzáférés biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz vagy interaktív kommunikációs technológiákhoz

magán és kereskedelmi beszerzési és rendelési szolgáltatásokhoz való hozzáférés érdekében; hozzáférés

biztosítása és hozzáférés bérbeadása számítógépes hirdetőtáblákhoz és csevegőszobákhoz valós időben globális

számítógépes hálózaton keresztül; hozzáférési idő biztosítása globális számítógépes hálózathoz (internet) vagy

vezeték nélküli elektronikus kommunikációs eszközökön keresztül; telekommunikáció száloptikai hálózaton

keresztül; számítógépes információk (beleértve weboldalakat) és egyéb adatok telekommunikációja; multimédiás

telekommunikáció; kábeltelevíziós közvetítés és műsorszórás; információk (beleértve az adatkommunikációs

hálózatokon lévő oldalakat) távközlés útján történő továbbítása; információátvitel távközlési műholdon,

mikrohullámon vagy elektronikus, digitális vagy analóg úton; információátvitel mobiltelefonon, telefonon,

telefaxon és telexen keresztül; digitális információátvitel kábelen, vezetéken vagy száloptikán keresztül;

adatfolyam; elektronikus üzenetátvitel; számítógépes üzenet- és képátvitel; digitális zeneátvitel az interneten vagy

bármely vezeték nélküli elektronikus kommunikációs hálózaton keresztül; digitális zene továbbítása

telekommunikáció útján; digitális zene továbbítása streaming weboldalakon keresztül; kereskedelmi internetes

oldalak továbbítása online vagy vezeték nélküli elektronikus kommunikációs eszközökön keresztül; telefax

továbbítása; elektronikus kiadványok online továbbítása; video- és hanganyagok streamingje az interneten

keresztül; digitális zene streamingje mobiltelefonon keresztül; esport események streamingje; televíziós és

rádióműsorok továbbítása és terjesztése az interneten vagy vezeték nélküli elektronikus kommunikációs

eszközökön keresztül; televíziós és rádióműsorok továbbítása és terjesztése az interneten vagy vezeték nélküli

elektronikus kommunikációs eszközökön keresztül; filmfelvételek, hang- és videofelvételek szimultán

közvetítése; filmfelvételek, hang- és videofelvételek szimultán feltöltése; interaktív oktatási és szórakoztató

termékekkel, interaktív CD-kkel, CD-ROM-okkal, számítógépes programokkal és számítógépes játékokkal

kapcsolatos adatok és információk szimultán közvetítése (távközlés); interaktív oktatási és szórakoztató

termékekkel, interaktív CD-kkel, CD-ROM-okkal, számítógépes programokkal és számítógépes játékokkal

kapcsolatos adatok és információk szimultán feltöltése (távközlés); műholdas közvetítés; több felhasználó

számára hozzáférést biztosító szolgáltatások egy számítógépes globális információs hálózathoz vagy bármely

adatbázishoz bármilyen típusú információ, kép vagy hang továbbítása és terjesztése céljából; adatok vagy

 audiovizuális képek interneten keresztül történő terjesztése.

 41    Sport- és kulturális tevékenységek; oktatás; szórakoztatás; képzés; fogadási és szerencsejáték-szolgáltatások

online az interneten vagy bármely vezeték nélküli elektronikus kommunikációs hálózaton; sportesemények rádió-

vagy televíziós közvetítése; időmérés sporteseményeken; éjszakai klub szolgáltatások; hang- és képfelvételek

terjesztése az interneten keresztül; digitális zenei ajánlatok telekommunikáción keresztül; jegyek kiállítása

eseményekre, beleértve a motorsport eseményeket is; szórakoztatás filmek, televízió, előadások és műsorok

révén; interaktív szórakoztatás; gyakorlati képzés (bemutató); online oktatási információk biztosítása

számítógépes adatbázisból vagy interneten vagy bármely vezeték nélküli elektronikus kommunikációs hálózaton

keresztül; szórakoztatási tárgyú információk (beleértve a sporttal kapcsolatosakat is) online nyújtása

számítógépes adatbázisból vagy interneten vagy bármely vezeték nélküli elektronikus kommunikációs hálózaton

keresztül; hang- és képfelvételek bérbeadása szórakoztató célokra; videó és audiovizuális berendezések

bérbeadása; digitális zene nyújtása az interneten keresztül; sport- és kulturális rendezvények és tevékenységek

szervezése; motorsporttal kapcsolatos rendezvények szervezése; kiállítások szervezése oktatási, szórakoztató,

sport- és kulturális céllal; sportversenyek szervezése; vetélkedők, versenyek szervezése; szépségversenyek

szervezése; számítógépes játékversenyek szervezése; lottójátékok szervezése; koncertek, konferenciák és

továbbképző műhelyek szervezése és lebonyolítása; vidámparki szolgáltatások; vidámparkok; partiszervezés

(szórakoztatás); sportlétesítmények biztosítása; rekreációs létesítmények biztosítása; animációs rajzfilmek

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 17. szám, 2022.09.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2183



gyártása mozi számára; animációs rajzfilmek gyártása televízió számára; rádió- és televízió műsorok, valamint

műsoros videokazetták előállítása; filmfelvételek, valamint hang- és videofelvételek gyártása, bemutatása és

terjesztése; filmfelvételek, valamint hang- és videofelvételek gyártása, bemutatása és kölcsönzése; digitális zene

(nem letölthető) szolgáltatása; könyvkiadás; könyvek és elektronikus folyóiratok online kiadása; belépőjegyek

foglalása sport- vagy szórakoztató rendezvényekre; sporttal kapcsolatos fogadási és játékszolgáltatások;

ügyfélfogadási szolgáltatások (szórakoztató szolgáltatások); könyv-, film-, fotó- és videószerkesztési

szolgáltatások; szórakoztató szolgáltatások sportesemények élő és késleltetett közvetítésének nyilvános

megtekintése formájában; sporteseményekkel kapcsolatos szórakoztató szolgáltatások; sporteseményekkel vagy

szórakozással kapcsolatos információs szolgáltatások; vendéglátóipari szolgáltatások (szórakoztatás); hang- és

videofelvételi szolgáltatások; elektronikus játékok biztosítása interneten vagy mobiltelefonon keresztül;

jegyfoglalás szórakoztató-, sport- és kulturális eseményekre; nyereményhúzások (lottójátékok); szórakoztató

létesítmények biztosítása; fordítási szolgáltatások; fényképészeti szolgáltatások; képriport készítés; fényképek

készítése mások számára; audio/vizuális és fényképészeti berendezések és eszközök kölcsönzése;

sportinformációk nyújtása; létesítmények biztosítása sporteseményekhez; szórakoztató rendezvények szervezése

és lebonyolítása jótékonysági céllal; sportesemények szervezése és lebonyolítása jótékonysági céllal; oktatási

rendezvények szervezése és lebonyolítása jótékonysági céllal; sport- és kulturális tevékenységek szervezése és

lebonyolítása jótékonysági céllal; online, nem letölthető digitális média, beleértve a gyűjtemények biztosítása;

online biztosított virtuális valóság játék számítógépes hálózatról; online biztosított virtuális valóság

kiskereskedelmi szolgáltatás számítógépes hálózatról; online biztosított virtuális valóság szórakoztató szolgáltatás

számítógépes hálózatról; nem letölthető virtuális árucikkeket, köztük sporteszközöket, járműfelszereléseket,

dísztárgyakat, ruházatot, ruházati kiegészítőket, táskákat, pénztárcákat, esernyőket, nyakpántokat, fülvédőket,

fejhallgatókat, játékokat, játékszereket, ajándéktárgyakat, csecsebecséket, kulcstartókat, nyomtatványokat,

könyveket, plakátokat, digitális művészetet, fényképeket, festményeket, szobrokat, hangfelvételeket,

videofelvételeket, írószereket, ékszereket, parfümöket, elektronikai termékeket, DVD-ket, mobiltelefon-borítókat,

számítógépes szoftvereket, számítógépes játékokat, étel- és italtartókat magukban foglaló szórakoztató

 szolgáltatások; felszerelések és létesítmények bérbeadása oktatási, szórakoztató, sport és kulturális célra.

 ( 111 )  238.689

 ( 151 )  2022.09.01.

 ( 210 )  M 21 04305

 ( 220 )  2021.12.21.

 ( 732 )  Formula One Licensing B.V., Rotterdam (NL)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  MAGYAR NAGYDÍJ

 ( 511 )  16    Papír- és háztartási célú ragasztóanyagok; könyvkötészeti anyagok; nyomdai betűk; klisék; fényképek;

tanítási anyagok; oktatási anyagok (kivéve készülékek); anyagok művészek részére; műanyag

csomagolóanyagok; papír, karton és ezekből az anyagokból készült áruk, nevezetesen könyvek, magazinok,

brosúrák és újságok; írószerek; ecsetek; nyomtatványok; matricák (írószerek); naplók; albumok; matricás

albumok; fényképalbumok; irodai kellékek, bútorok kivételével; rajzeszközök; irattartók (irodai kellékek);

papírzászlók; jegyek; jegyzettömbök; golyóstollak; tollak; rostirón; filctollak; papírtáskák; papír- vagy műanyag

szemeteszsákok; karton- vagy papírdobozok; tolltartók; kaparós matricák; naptárak; festékes dobozok; irattartó

mappák; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; plakátok; könyvecskék; ragasztószalagok irodai vagy háztartási

célokra; nyomódúcok; papír terítők; újságok; ragasztószalag-adagolók (irodai cikkek); írószertartók (írószerek);

lökhárító matricák; brosúrák; papír alátétek; golyóstoll készletek; ceruza készletek; rajzkészletek;

poggyászcímkék papírból; címkék, nem textilből; öntapadós címkék; papír kávéfilterek; gyűjthető fotók

sportolókról; emlékbélyeg ívek; útlevéltartók; útlevéltokok; útlevélborítók; személyi igazolvány tartók; notebook

tartók; gemkapcsok; gumiradírok; irodai kapcsok; írókréta; nyomtatott menetrendek; íróeszközök; műanyag

lapok; fóliák csomagoláshoz és burkoláshoz; tasakok csomagoláshoz és burkoláshoz; javítófolyadékok (irodai
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kellékek); litográfiák; ceruzák; színező ceruzák; ceruzadíszek; könyvek; foglalkoztató füzetek; címregiszterek;

könyvek és ismertetők, beleértve sportolókkal és sporteseményekkel kapcsolatosakat; aláírókönyvek; földrajzi

térképek; elektromos vagy nem elektromos írógépek; ceruzahegyezők (elektromos vagy nem elektromos);

szövegkiemelők (írószerek); taneszközök (a készülékek kivételével); nyomtatott tananyagok; papír zsebkendők;

írószeres tokok (készletek); litográfiai műalkotások; rendezők (naptárak); festőpaletták; papír transzparensek;

papír; öntapadós papír jegyzetekhez; élelmiszercsomagoló papír; írópapír; másolópapír (írószerek);

ajándékcsomagoló papír; toalettpapír; világító papír; jegyek; belépőjegyek; belépőjegyek borítói; műanyag fólia

élelmiszerek tartósításához; papírnehezékek; papírkapcsok; kapcsok; pénzcsipeszek; kapcsok irodai használatra;

töltőtollak; tolltartók; csekkfüzet-tartók; irattartók; magazintartók; sablonok, stencilek; programfüzetek; kifestők;

rajzfüzetek; írófüzetek; névjegykártyák; névjegykártya-tokok; igazolványok; igazolványtokok; nyakpántok; tartó

nyakpánttal; nyakpántok jegyekhez; nyakpántok papírkártyákhoz; jegytartók; papírkártya-tartók; derékszögű

vonalzó; festmények (képek), bekeretezve vagy keret nélkül; táblák (flipchart); színező filctollak; képregények;

magazinok (folyóiratok); postai bélyegzők; bélyegzők (pecsétek); könyvjelzők; borítékok (írószerek);

könyvtámaszok; állványok irodai cikkekhez; tárolók irodai cikkekhez; fényképállványok; állványok tollakhoz és

ceruzákhoz; tintapárnák; kártyák; meghívókártyák; nyomtatott vagy bélyegzett karton- vagy műanyag kártyák;

üdvözlőkártyák; képeslapok; kereskedelmi kártyák; rajzszögek; papír arctörlők; papírtörlök; tinta; nyomtatott

belépőjegyek; papír alátétek; papírtörölközők; papír törlőkendők; papírtörlők tisztításhoz; papírtörölközők

tisztításhoz; egyéb kozmetikai célú papírtörlők; egyéb kozmetikai célú papírtörölközők; sminkeltávolító

 papírkendők; utazási csekkek.

 38    Távközlés; hírügynökségi szolgáltatások; hírügynökségek; műsorszóró készülékek bérbeadása külső

műsorszóráshoz; távközlési berendezések bérbeadása; rádiós kommunikáció; telefonos kommunikáció;

kommunikáció távirati úton; távközlési kapcsolatok biztosítása globális számítógépes hálózathoz vagy internethez

vagy adatbázisokhoz; sporttal és sporteseményekkel kapcsolatos műsorok rádió- és televíziós közvetítése;

kábeltelevíziós műsorszórás; rádiós műsorszórás; adatforgalmazás és adattovábbítás analóg televízión, digitális

televízión, kábeltelevízión, műholdas televízión, fizetős televízión és rádión, interaktív televízión, interaktív

szórakoztatáson és interaktív versenyeken keresztül; televíziós műsorszórás; távközlési berendezések bérlése;

telefaxok bérlése; telefonok bérlése; az interneten, globális számítógépes hálózaton vagy vezeték nélküli

elektronikus kommunikációs eszközökön keresztül zenei streaming weboldalakhoz való hozzáférési idő bérlése;

adatbázis-szerverközponthoz való hozzáférési idő bérlése (távközlési szolgáltatások); számítógépes adatbázishoz

való hozzáférési idő bérlése (távközlési szolgáltatások); elektronikus levelezés; vitakörök működtetése az

interneten vagy bármely vezeték nélküli elektronikus kommunikációs hálózaton; hozzáférés biztosítása

adatkommunikációs szerverekhez és valós idejű csevegőfórumokhoz; távközlési kapcsolatok biztosítása globális

számítógépes hálózattal (internet) vagy adatbankokkal; műsorszórás; mobiltelefonos kommunikáció;

telexszolgáltatás; szolgáltatói szolgáltatások az interneten vagy bármely vezeték nélküli elektronikus

kommunikációs hálózaton keresztül (távközlési szolgáltatások); távközlési szolgáltatások és tanácsadás;

távközlési szolgáltatások jegyek interneten keresztül történő lefoglalására; kiskereskedelmi értékesítésre szánt

távközlési szolgáltatások a vevőkkel való interaktív kommunikáció révén; távközlési szolgáltatások információk,

üzenetek, képek és adatok fogadására és cseréjére; távkonferencia-szolgáltatások; mobiltelefon-szolgáltatások;

videotext és teletext átviteli szolgáltatások; személyhívó szolgáltatások (rádió, telefon vagy más elektronikus

kommunikációs eszköz segítségével); digitális zenét kínáló weboldalakhoz való hozzáférés biztosítása az

interneten egy globális számítógépes hálózaton vagy vezeték nélküli elektronikus kommunikációs eszközökön

keresztül; hozzáférés biztosítása egy többfelhasználós hálózati rendszerhez, amely fogadásokkal és

pénzjátékokkal, internetalapú szolgáltatásokkal és más globális hálózatokkal kapcsolatos információkat nyújt;

hozzáférés biztosítása egy globális számítógépes hálózathoz vagy interaktív kommunikációs technológiákhoz

magán és kereskedelmi beszerzési és rendelési szolgáltatásokhoz való hozzáférés érdekében; hozzáférés

biztosítása és hozzáférés bérbeadása számítógépes hirdetőtáblákhoz és csevegőszobákhoz valós időben globális

számítógépes hálózaton keresztül; hozzáférési idő biztosítása globális számítógépes hálózathoz (internet) vagy

vezeték nélküli elektronikus kommunikációs eszközökön keresztül; telekommunikáció száloptikai hálózaton
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keresztül; számítógépes információk (beleértve weboldalakat) és egyéb adatok telekommunikációja; multimédiás

telekommunikáció; kábeltelevíziós közvetítés és műsorszórás; információk (beleértve az adatkommunikációs

hálózatokon lévő oldalakat) távközlés útján történő továbbítása; információátvitel távközlési műholdon,

mikrohullámon vagy elektronikus, digitális vagy analóg úton; információátvitel mobiltelefonon, telefonon,

telefaxon és telexen keresztül; digitális információátvitel kábelen, vezetéken vagy száloptikán keresztül;

adatfolyam; elektronikus üzenetátvitel; számítógépes üzenet- és képátvitel; digitális zeneátvitel az interneten vagy

bármely vezeték nélküli elektronikus kommunikációs hálózaton keresztül; digitális zene továbbítása

telekommunikáció útján; digitális zene továbbítása streaming weboldalakon keresztül; kereskedelmi internetes

oldalak továbbítása online vagy vezeték nélküli elektronikus kommunikációs eszközökön keresztül; telefax

továbbítása; elektronikus kiadványok online továbbítása; video- és hanganyagok streamingje az interneten

keresztül; digitális zene streamingje mobiltelefonon keresztül; esport események streamingje; televíziós és

rádióműsorok továbbítása és terjesztése az interneten vagy vezeték nélküli elektronikus kommunikációs

eszközökön keresztül; televíziós és rádióműsorok továbbítása és terjesztése az interneten vagy vezeték nélküli

elektronikus kommunikációs eszközökön keresztül; filmfelvételek, hang- és videofelvételek szimultán

közvetítése; filmfelvételek, hang- és videofelvételek szimultán feltöltése; interaktív oktatási és szórakoztató

termékekkel, interaktív CD-kkel, CD-ROM-okkal, számítógépes programokkal és számítógépes játékokkal

kapcsolatos adatok és információk szimultán közvetítése (távközlés); interaktív oktatási és szórakoztató

termékekkel, interaktív CD-kkel, CD-ROM-okkal, számítógépes programokkal és számítógépes játékokkal

kapcsolatos adatok és információk szimultán feltöltése (távközlés); műholdas közvetítés; több felhasználó

számára hozzáférést biztosító szolgáltatások egy számítógépes globális információs hálózathoz vagy bármely

adatbázishoz bármilyen típusú információ, kép vagy hang továbbítása és terjesztése céljából; adatok vagy

 audiovizuális képek interneten keresztül történő terjesztése.

 41    Sport- és kulturális tevékenységek; oktatás; szórakoztatás; képzés; fogadási és szerencsejáték-szolgáltatások

online az interneten vagy bármely vezeték nélküli elektronikus kommunikációs hálózaton; sportesemények rádió-

vagy televíziós közvetítése; időmérés sporteseményeken; éjszakai klub szolgáltatások; hang- és képfelvételek

terjesztése az interneten keresztül; digitális zenei ajánlatok telekommunikáción keresztül; jegyek kiállítása

eseményekre, beleértve a motorsport eseményeket is; szórakoztatás filmek, televízió, előadások és műsorok

révén; interaktív szórakoztatás; gyakorlati képzés (bemutató); online oktatási információk biztosítása

számítógépes adatbázisból vagy interneten vagy bármely vezeték nélküli elektronikus kommunikációs hálózaton

keresztül; szórakoztatási tárgyú információk (beleértve a sporttal kapcsolatosakat is) online nyújtása

számítógépes adatbázisból vagy interneten vagy bármely vezeték nélküli elektronikus kommunikációs hálózaton

keresztül; hang- és képfelvételek bérbeadása szórakoztató célokra; videó és audiovizuális berendezések

bérbeadása; digitális zene nyújtása az interneten keresztül; sport- és kulturális rendezvények és tevékenységek

szervezése; motorsporttal kapcsolatos rendezvények szervezése; kiállítások szervezése oktatási, szórakoztató,

sport- és kulturális céllal; sportversenyek szervezése; vetélkedők, versenyek szervezése; szépségversenyek

szervezése; számítógépes játékversenyek szervezése; lottójátékok szervezése; koncertek, konferenciák és

továbbképző műhelyek szervezése és lebonyolítása; vidámparki szolgáltatások; vidámparkok; partiszervezés

(szórakoztatás); sportlétesítmények biztosítása; rekreációs létesítmények biztosítása; animációs rajzfilmek

gyártása mozi számára; animációs rajzfilmek gyártása televízió számára; rádió- és televízió műsorok, valamint

műsoros videokazetták előállítása; filmfelvételek, valamint hang- és videofelvételek gyártása, bemutatása és

terjesztése; filmfelvételek, valamint hang- és videofelvételek gyártása, bemutatása és kölcsönzése; digitális zene

(nem letölthető) szolgáltatása; könyvkiadás; könyvek és elektronikus folyóiratok online kiadása; belépőjegyek

foglalása sport- vagy szórakoztató rendezvényekre; sporttal kapcsolatos fogadási és játékszolgáltatások;

ügyfélfogadási szolgáltatások (szórakoztató szolgáltatások); könyv-, film-, fotó- és videószerkesztési

szolgáltatások; szórakoztató szolgáltatások sportesemények élő és késleltetett közvetítésének nyilvános

megtekintése formájában; sporteseményekkel kapcsolatos szórakoztató szolgáltatások; sporteseményekkel vagy

szórakozással kapcsolatos információs szolgáltatások; vendéglátóipari szolgáltatások (szórakoztatás); hang- és

videofelvételi szolgáltatások; elektronikus játékok biztosítása interneten vagy mobiltelefonon keresztül;
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jegyfoglalás szórakoztató-, sport- és kulturális eseményekre; nyereményhúzások (lottójátékok); szórakoztató

létesítmények biztosítása; fordítási szolgáltatások; fényképészeti szolgáltatások; képriport készítés; fényképek

készítése mások számára; audio/vizuális és fényképészeti berendezések és eszközök kölcsönzése;

sportinformációk nyújtása; létesítmények biztosítása sporteseményekhez; szórakoztató rendezvények szervezése

és lebonyolítása jótékonysági céllal; sportesemények szervezése és lebonyolítása jótékonysági céllal; oktatási

rendezvények szervezése és lebonyolítása jótékonysági céllal; sport- és kulturális tevékenységek szervezése és

lebonyolítása jótékonysági céllal; online, nem letölthető digitális média, beleértve a gyűjtemények biztosítása;

online biztosított virtuális valóság játék számítógépes hálózatról; online biztosított virtuális valóság

kiskereskedelmi szolgáltatás számítógépes hálózatról; online biztosított virtuális valóság szórakoztató szolgáltatás

számítógépes hálózatról; nem letölthető virtuális árucikkeket, köztük sporteszközöket, járműfelszereléseket,

dísztárgyakat, ruházatot, ruházati kiegészítőket, táskákat, pénztárcákat, esernyőket, nyakpántokat, fülvédőket,

fejhallgatókat, játékokat, játékszereket, ajándéktárgyakat, csecsebecséket, kulcstartókat, nyomtatványokat,

könyveket, plakátokat, digitális művészetet, fényképeket, festményeket, szobrokat, hangfelvételeket,

videofelvételeket, írószereket, ékszereket, parfümöket, elektronikai termékeket, DVD-ket, mobiltelefon-borítókat,

számítógépes szoftvereket, számítógépes játékokat, étel- és italtartókat magukban foglaló szórakoztató

 szolgáltatások; felszerelések és létesítmények bérbeadása oktatási, szórakoztató, sport és kulturális célra.

 ( 111 )  238.691

 ( 151 )  2022.09.05.

 ( 210 )  M 22 00609

 ( 220 )  2022.03.02.

 ( 732 )  AGROFUTURA Magyarország Kft., Túrkeve (HU)

 ( 740 )  Dr. Lakatos Jenő, Szeged

 ( 541 )  Klímafarm

 ( 511 ) 1    Ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti vegyi termékek; komposzt, trágyák,

 műtrágyák; biológiai készítmények ipari és tudományos felhasználásra.

 31    Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, akvakultúrás, kertészeti és erdészeti termékek; élő növények és

 virágok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; táplálékok és italok állatoknak.

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

  44    Mezőgazdasági, vízgazdálkodási, kertészeti és erdőgazdasági szolgáltatások.

 ( 111 )  238.692

 ( 151 )  2022.09.01.

 ( 210 )  M 22 00745

 ( 220 )  2022.03.18.

 ( 732 )  Sas Baba Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Bár- és éttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; bár szolgáltatások.

 ( 111 )  238.694

 ( 151 )  2022.09.01.

 ( 210 )  M 22 00725

 ( 220 )  2022.03.17.

 ( 732 )  GREENPRO Zrt., Százhalombatta (HU)

 ( 740 )  Stegmajer Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Greenpro Zrt. Partner a fenntarthatóságban

 ( 511 )  39    Folyékony hulladék begyűjtése; hulladék szállítása hulladéklerakó helyekre; hulladékszállítási
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szolgáltatások; háztartási és ipari hulladék gyűjtése; hulladéktárolás; hulladékkezelési konténerek, tartályok

 bérbeadása; hulladéktároló konténerek, tartályok bérbeadása.

 40    Hulladék és szemét újrahasznosítása; hulladék- és szemétmegsemmisítés; hulladék- és/vagy vízkezelő

szolgáltatások; hulladék újrahasznosítás; hulladékanyagok kezelése; hulladékanyagok kezelése a

környezetszennyezés-szabályozás terén; hulladékeltávolítás, szállítás [hulladékkezelés]; hulladékkezelés;

hulladékkezelés [újrahasznosítás]; hulladékkezelési szolgáltatások [újrahasznosítás]; hulladékmegsemmisítés;

hulladékok kezelése [átalakítása]; veszélyes hulladékok kezelése; veszélyes hulladék kezelése; veszélyes anyagok

 ártalmatlanítása.

 ( 111 )  238.695

 ( 151 )  2022.09.01.

 ( 210 )  M 22 00737

 ( 220 )  2022.03.17.

 ( 732 )  New Wave Media Group Kommunikációs és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ligeti György, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Apróhirdetések; a reklámokkal kapcsolatos társadalmi tudatosság elemzése; apróhirdetési szolgáltatások;

digitális reklámszolgáltatások; direkt marketing szolgáltatások; e-sporteseményekhez kapcsolódó

marketingszolgáltatások; egyéni reklámok elkészítése mások számára; eladási, értékesítési promóciók; grafikus

reklámozási szolgáltatások; hangfelvételek gyártása marketing célokra; hangfelvételek készítése reklámcélokra;

hirdetés elektronikus médián, főként interneten keresztül; hirdetés és reklámozás; hirdetés folyóiratokban,

prospektusokban és újságokban; hirdetés magazinokban; hirdetések készítése és elhelyezése; hirdetési- és

reklámszolgáltatások; hirdetésszervezés; könyvekhez kapcsolódó hirdetési szolgáltatások; marketing

szolgáltatások; média- és reklámtervek, -koncepciók készítése és megvalósítása; online reklám- és

marketingszolgáltatások; online reklámozás; rádió- és tévéreklámok gyártása és forgalmazása; rádiós és televíziós

reklámügynökség hirdetési szolgáltatásai; rádiós reklámok készítése; rádiós reklámozás; reklámanyagok online

megjelentetése; reklámkiadványok tervezése; reklámkiadványok elkészítése; reklámok, hirdetések összeállítása;

reklámok megjelenítése mások részére; reklámozás bannerekkel; reklámszövegek írása; reklámszövegek

megjelentetése; televíziós és rádiós reklámok gyártása; újságokkal kapcsolatos reklámszolgáltatások; üzleti

hirdetés, reklámozás, főként a telematikai és telefonos hálózatok területén; videofelvételek készítése reklámozási

célokra; weboldalakként használt reklámanyagok összeállítása; weboldalakként használt reklámok összeállítása;

kiadványokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése; könyvek, folyóiratok, újságok vagy képregények

előfizetésének megszervezése; médiacsomagokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése; telefonos

rendelésfelvételi szolgáltatások; újság előfizetések ügyintézésével kapcsolatos szolgáltatások; újságelőfizetések;

 előfizetés TV-csatornára; reklámcélú versenyek ügyintézése; reklámcélú vetélkedők intézése.

 36    Ingatlanközvetítés; ingatlantanácsadás; ajándékutalványok kibocsátása, melyek később beválthatók árukra

vagy szolgáltatásokra; fizetésre alkalmas ajándékkártyák kibocsátása; kedvezménykuponok kibocsátása;

zsetonok, kuponok és értékutalványok kibocsátása; gyűjtések szervezése; jótékonysági adománygyűjtési

tevékenységek szervezése; szórakoztató rendezvények révén történő jótékonysági célú gyűjtések; ingóságok és

 ingatlanok pénzügyi értékelése.

 38    Adatátvitel; beszédhang digitális átvitele; biztonságos adat-, hang- vagy képátvitel; elektronikus képátviteli

szolgáltatások; elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos távközlési szolgáltatások; hang- és adatátviteli

szolgáltatások; hangok, képek, jelek és adatok kábeles átvitele; információtovábbítás üzleti célokra; interaktív

távközlési szolgáltatások; írott üzenetek, közlemények elektronikus továbbítása; jelszóval elérhető

adatkommunikációs szolgáltatások; kommunikációs szolgáltatások; lézersugaras adatátvitel; mikrohullámú

adatátvitel; rövid üzenetek átvitele; telekommunikációs hálózatok működtetése; televízió-műsorok fogadása az
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előfizetőknek való továbbküldés céljából; televízió-műsorok továbbítása, közvetítése műholdon keresztül; üzenet-

 és képtovábbítás.

 41    Beszédírás, nem reklámcélra; dokumentumok kiadása; eseménynaptárak kiadása; évkönyvek kiadása;

fényképek közzététele; folyóiratok kiadása; hangoskönyvek kiadása; hírközlő szolgáltatások; hírlevelek kiadása;

kiadás/megjelentetés (könyv -); kiadói és híradói, beszámolói szolgáltatások, illetve szövegek írása; kiadói

szolgáltatások; kiadványok megjelentetése; könyvek és magazinok megjelentetése; könyvek és folyóiratok

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

magazinok kiadása; magazinok, folyóiratok és újságok multimédiás megjelentetése; napilapok multimédiás

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

anyagok megjelentetése elektronikus formában; online kiadói szolgáltatások; online kiadványok megjelentetése;

podcastok létrehozása [írása]; politikai beszédek írása; szövegek írása és kiadása, a reklámszövegek kivételével;

szövegkészítési szolgáltatások; újság kiadása ügyfelek számára az interneten; újságírói szolgáltatások;

újságkiadás; újságok, folyóiratok, katalógusok és brosúrák megjelentetése; újságok megjelentetése; fesztiválok

szervezése; interaktív szórakoztatás; kulturális és művészeti rendezvények szervezése; kulturális és oktatási célú

kongresszusok és konferenciák szervezése; nem letölthető filmek biztosítása; népszerű szórakoztató

szolgáltatások; online szórakoztatás; rádió- és televízió-műsorok készítése; sporthíradás; sportokhoz kapcsolódó

hírek szolgáltatása; szórakoztatás; szórakoztató szolgáltatások nyújtása gyermekek számára; televíziós

szórakoztatás; e-sport tevékenység; előadások szervezése; versenyek lebonyolítása az interneten; workshopok

[képzés] szervezése, lebonyolítása és rendezése; élő szórakoztató műsorok rendezése; fényképészet; hang-

és/vagy videofelvételek készítése; hang- és videoanyagok készítése, fényképészet; podcastek gyártása;

rádióműsorok készítése és bemutatása; TV- és rádióműsor előkészítés és készítés; sportrendezvények szervezése

és lebonyolítása; szórakoztató sportszolgáltatások; felnőttképzés; fitnesz tanácsadás; képzés a reklámozás terén;

képzés és oktatás; továbbképzés; élő előadások bemutatása; elektronikus játék szolgáltatások; elektronikus

játékversenyek szervezése; internetes (nem letölthető) játékok; szórakoztatás e-sport-versenyek formájában;

helyfoglalás előadásokra és színházi jegyfoglalás; folyóiratok és könyvek elektronikus online közzététele; könyv-

és folyóirat kiadás; naptárak kiadása; online hírlevelek biztosítása sportszórakoztatás területén; riporteri

 szolgáltatások; rádiós és televíziós hírműsor szolgáltatás; újságok kiadása.

 42    Szoftverek tervezése és fejlesztése elektronikus adatbázisokhoz; szoftverfejlesztés, programozás és

kivitelezés; weboldalak tervezése, létrehozása és programozása; számítógépes tesztelés; grafikák készítése;

grafikai tervezés; grafikai szolgáltatások; grafikai illusztrációs szolgáltatások; honlapfejlesztési szolgáltatások;

honlap- és weboldal tervezés; számítógéppel támogatott grafikai tervezés; weboldalak készítése és tervezése;

 weboldalak készítése számítógépes hálózatokhoz; weboldalak tervezése hirdetési célokra.

 ( 111 )  238.696

 ( 151 )  2022.09.01.

 ( 210 )  M 22 00742

 ( 220 )  2022.03.18.

 ( 732 )  "Tutto Bene" Company Korlátolt Felelősségű Társaság, Keszthely (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre

  ( 546 )

 ( 511 )  18    Bőr pénztárcák; bőr irattartók; táskák, kézitáskák; bőrtáskák; bőrtáskák és bőrtokok; pénztárcák, erszények;

 kézitáskák, pénztárcák és irattárcák; bőr pénztárcák aprópénz tárolásához; bőrből készült táskák és pénztárcák.

  25    Lábbelik; bakancsok, csizmák; bőrcipők.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: bőr pénztárcák, bőr irattartók, táskák, kézitáskák, bőrtáskák, bőrtáskák és bőrtokok, pénztárcák,

erszények, kézitáskák, pénztárcák és irattárcák, bőr pénztárcák aprópénz tárolásához, bőrből készült táskák és

 pénztárcák, lábbelik, bakancsok, csizmák, bőrcipők.
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 ( 111 )  238.698

 ( 151 )  2022.09.01.

 ( 210 )  M 22 00010

 ( 220 )  2022.01.03.

 ( 732 )  Trend 4All Korlátolt Felelősségű Társaság, Törökbálint (HU)

 ( 740 )  Német Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  NOOR

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 111 )  238.701

 ( 151 )  2022.09.01.

 ( 210 )  M 22 00454

 ( 220 )  2022.02.15.

 ( 732 )  Sorbán Andrea, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Túri Edit, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Lemezlovas [DJ] szolgáltatások; lemezlovasok, DJ szolgáltatások partikra és különleges rendezvényekre;

élő zenei előadások; élő zenei előadások szervezése; élő zenei előadások tartása; élő zenei koncertek; zenei

fesztiválokkal kapcsolatos szolgáltatások; zenei koncertek szervezése és lebonyolítása; zenei szórakoztatás

 szervezése.

 ( 111 )  238.702

 ( 151 )  2022.09.01.

 ( 210 )  M 21 03344

 ( 220 )  2021.09.21.

 ( 732 )  dr. Ábrahám Zsolt Sándor, Budakalász (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  45    Közbenjárás; magánnyomozással kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; bűnmegelőzési konzultációs

szolgáltatások; genealógiai szolgáltatások; genealógiai kutatás; kísérő szolgáltatások; magánnyomozói

szolgáltatások; biztonsági kockázatok értékelése; biztonsági szolgáltatások; egyének védelméhez kapcsolódó

biztonsági szolgáltatások; személyi testőrszolgálat; személyi testőri szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatás;

szaktanácsadás biztonsági kérdésekben; őrző-védő szolgáltatások; előírásoknak való megfelelés ellenőrzése;

 biztonsági értékelés; vagyon- és személyvédelmi biztonsági szolgáltatások.

 ( 111 )  238.704

 ( 151 )  2022.09.01.

 ( 210 )  M 21 03755

 ( 220 )  2021.11.09.

 ( 732 )  HMB Food Korlátolt Felelősségű Társaság, Szigetszentmiklós (HU)

 ( 740 )  Dr. Varga Balázs Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Misi Kemencéje Pizza - Egy csepp Itália a Csepel-szigeten

 ( 511 )  39    Élelmiszeráruk házhozszállítása; élelmiszerek szállítása; étel házhozszállítás; éttermi ételszállítás;

fagyasztott áruk hűtött szállítása; gyümölcs szállítása; hűtött áruk szállítása; pizza kiszállítás; valamint a
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 készételek és italok házhozszállítása.

 43    Bár- és éttermi szolgáltatások; elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások; elvitelre árusító éttermek;

elvitelre árusított ételek szolgáltatása; elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások; étel

előkészítés; étel- és italkészítés; étel- és italkészítési szolgáltatások; étel- és italszolgáltatás mobil teherautóból;

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

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

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

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

számára; ételfőzési, melegkonyhai szolgáltatások; ételkészítés; ételkészítés megrendelésre; ételkészítési

szolgáltatások; étkezdei, menzai szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások, beleértve az

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

grilléttermek; italszolgáltatás biztosítása; kantinok, büfék, étkezdék; pizzériák; vendéglátási szolgáltatások [étel-

 és italszolgáltatás].

 ( 111 )  238.757

 ( 151 )  2022.09.06.

 ( 210 )  M 22 00975

 ( 220 )  2022.04.12.

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikumok és kozmetikai készítmények.

5    Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők;

 gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.

 ( 111 )  238.758

 ( 151 )  2022.09.06.

 ( 210 )  M 22 01273

 ( 220 )  2022.05.13.

 ( 732 )  Power Biztonságtechnikai Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

  ( 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.

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

 berendezések.

 ( 111 )  238.759

 ( 151 )  2022.09.06.

 ( 210 )  M 22 00976

 ( 220 )  2022.04.12.

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)
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 ( 740 )  dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikumok és kozmetikai készítmények.

5    Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők;

 gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.

 ( 111 )  238.760

 ( 151 )  2022.09.06.

 ( 210 )  M 22 00978

 ( 220 )  2022.04.12.

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikumok és kozmetikai készítmények.

5    Humán gyógyszerészeti készítmények; diétás anyagok gyógyászati használatra; étrend-kiegészítők;

 gyógyhatású kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre; tapaszok, kötszeranyagok.

 ( 111 )  238.761

 ( 151 )  2022.09.06.

 ( 210 )  M 22 00621

 ( 220 )  2022.03.03.

 ( 732 )  Hatóanyag-Szakértő Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Phytohit

 ( 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 )  238.762

 ( 151 )  2022.09.06.

 ( 210 )  M 22 00613

 ( 220 )  2022.03.02.

 ( 732 )  Kovács István, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr Ulviczki Éva, Budapest

 dr. Sár Csaba, Budapest

 ( 541 )  KoviLux

 ( 511 ) 5    Vágykeltő, vágyfokozó készítmények; vágykeltő, vágyfokozó étrend-kiegészítők; potencianövelő

készítmények; potencianövelő étrend-kiegészítők; szexuális kapcsolat létrejöttét elősegítő készítmények; női és

 férfi egészségmegőrző készítmények.

 10    Szexuális segédeszközök; szexuális játékszerek; szexuális tevékenységet segítő készülékek, eszközök és

 árucikkek.

 ( 111 )  238.778

 ( 151 )  2022.09.06.

 ( 210 )  M 22 00874

 ( 220 )  2022.04.01.
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 ( 732 )  Sole-Mizo Zrt., Szeged (HU)

 ( 740 )  dr. Szűcs Ernő Péter, Budapest

 ( 541 )  Mizo

 ( 511 )   29    Tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek.

 ( 111 )  238.779

 ( 151 )  2022.09.06.

 ( 210 )  M 22 00857

 ( 220 )  2022.03.30.

 ( 732 )  PPG Trilak Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Siegler Bird & Bird Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

nyomtatáshoz és képzőművészethez; festékek, színezékek, pigmentek és tinták; hígítók és sűrítők bevonatokhoz,

 festékekhez és tintákhoz; bevonóanyagok [festékek]; festékek és lemosók; lakkok és politúrok; tartósítószerek.

 ( 111 )  238.780

 ( 151 )  2022.09.06.

 ( 210 )  M 22 00858

 ( 220 )  2022.03.30.

 ( 732 )  PPG Trilak Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Siegler Bird & Bird Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

nyomtatáshoz és képzőművészethez; festékek, színezékek, pigmentek és tinták; hígítók és sűrítők bevonatokhoz,

 festékekhez és tintákhoz; bevonóanyagok [festékek]; festékek és lemosók; lakkok és politúrok; tartósítószerek.

 ( 111 )  238.781

 ( 151 )  2022.09.06.

 ( 210 )  M 22 00862

 ( 220 )  2022.03.31.

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

  ( 546 )

 ( 511 ) 3    Fogfehérítő csíkok; fogfehérítő készítmények; fogfehérítő készítményekkel átitatott fogfehérítő szalagok

[kozmetikumok]; fogfehérítő krémek; fogfehérítő paszták; fogfehérítő zselék; fogápoló készítmények;

fogkrémek; fogmosásra szolgáló készítmények; fogmosó gél; fogmosó készítmények; fogmosó por; fogpaszta;

fogpolírozók; fogpor fogpaszta alakjában; fogporok; fogtisztító folyadékok, oldatok; fogtisztító por; fogtisztító

szerek és szájvizek; fogtisztító szerek rágógumi formájában; folyékony fogkrém; gyógyanyagokat nem tartalmazó

szájöblítő szerek; fogprotézisek tisztítására szolgáló készítmények; leheletfrissítő spray; leheletfrissítő

készítmények személyes higiéniához; leheletfrissítő lapocskák; leheletfrissítők; leheletfrissítők nyírfakivonatból

készült rágópálcikák formájában; lenyelhető fogkrém; nem gyógyhatású fogkrémek; nem gyógyhatású

szájöblítők, szájvizek; nem gyógyhatású szájspray-k; rágható fogkrémek; rágható fogtisztító készítmények; száj-

és fogápoló kozmetikai készítmények; száj (lehelet) frissítő; szájápolási készítmények [nem gyógyhatású];
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szájápoló készletek; szájfrissítők, leheletfrissítők, nem orvosi használatra; szájhigiénés készítmények; szájöblítők,

 szájvizek; szájspray-k, nem gyógyászati használatra; szájvizek, nem gyógyászati célra; szilárd fogkrém-tabletták.

 ( 111 )  238.782

 ( 151 )  2022.09.06.

 ( 210 )  M 22 00297

 ( 220 )  2022.01.31.

 ( 732 )  Varga Zalán, Izsák (HU)

 ( 541 )  Varga Frigyes királybúzája

 ( 511 )  30    Királybúzából készült kenyér; királybúzából készült pékáruk; feldolgozott királybúza; királybúzából készült

liszt; királybúzából készült dara; királybúzából készült szárított tészta; királybúzából készült friss tészta;

 királybúza csírák; királybúzából készült kekszek; királybúzából készült kovász.

  31    Friss királybúza; feldolgozatlan királybúza; királybúza vetőmag; királybúzából készült maláta.

  32    Királybúzából készült sör.

 ( 111 )  238.783

 ( 151 )  2022.09.06.

 ( 210 )  M 22 00730

 ( 220 )  2022.03.17.

 ( 732 )  SZALAI Fafeldolgozó és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Zalaegerszeg (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre

  ( 546 )

 ( 511 ) 4    Brikettek; brikettek éghető anyagokból; tüzelőanyag brikettek formájában; fa [tűzelőanyag]; éghető

 tüzelőanyagok.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: brikettek, brikettek éghető anyagokból, tüzelőanyag brikettek formájában, fa [tűzelőanyagnyag],

 éghető tüzelőanyagok.

 ( 111 )  238.784

 ( 151 )  2022.09.06.

 ( 210 )  M 22 00855

 ( 220 )  2022.03.30.

 ( 732 )  Vitalexpert Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Király György, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 3    Kozmetikai krémek; kozmetikai tápláló krémek; bőrápoló kozmetikai krémek; bőrhidratáló krémek

[kozmetikai]; bőrápoló krémek kozmetikai célokra; kozmetikai szerek; bőrápoló kozmetikai szerek; bőrápoló

kozmetikumok; bőrápoló krémek; bőrápoló készítmények; bőrápoló krémek [kozmetikai]; bőrápoló krémek

[testre]; bőrápoló folyadékok [kozmetikai]; egészségügyi termékek [piperecikkek]; hidratáló koncentrátumok

 [kozmetikai].

5    Bőrápoló folyadékok [gyógyhatású]; bőrápoló olajok [gyógyhatású]; diétás táplálékkiegészítők; diétás

ételkiegészítők; diétás készítmények gyermekeknek; diétás édességek gyógyászati célokra; diétás élelmiszerek

klinikai tápláláshoz; diétás ételek betegek számára; diétás ételkészítmények gyógyászati használatra; diétás ételek

gyógyászati célokra; diétás készítmények gyógyászati használatra; diétás termékek gyógyászati célokra; diétás

italok gyógyászati célokra; diétás édesítőszerek gyógyászati célra; táplálékkiegészítők és diétás készítmények;

diétás élelmiszerek gyógyászati használatra; diétás és táplálkozási készítmények; diétás rostok az emésztés

segítésére; étrend-kiegészítő italok; humán étrend-kiegészítők; étrend-kiegészítők gyógyászati célokra;

étrend-kiegészítőként használható gyógyélelmiszerek; étrend- és táplálékkiegészítők; homeopátiás
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étrend-kiegészítők; gyógynövénykivonatok; gyógynövény-főzetek; glükóz étrend-kiegészítők;

glükóz-készítmények gyógyászati célokra; glükóz élelmiszeradalékként, gyógyászati célokra; jód; D-vitamin

 készítmények; fogyasztó kapszulák; kapszulák gyógyászati célokra.

 35    Diétás készítményekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; diétás készítményekkel kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; étrendkiegészítőkkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások;

 étrendkiegészítőkkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

 ( 111 )  238.785

 ( 151 )  2022.09.06.

 ( 210 )  M 22 00859

 ( 220 )  2022.03.30.

 ( 732 )  Keleti Klára, Budapest (HU)

 Keleti András, Budapest (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre

 ( 541 )  MOB Pizza

 ( 511 )   39    Éttermi ételszállítás; étel házhozszállítás; pizza kiszállítás.

 43    Bár- és éttermi szolgáltatások; elvitelre árusító éttermek; éttermek [szolgáltatások]; éttermi szolgáltatások;

vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; pizzériák;

ételkészítés; ételkiszállítási szolgáltatások, azonnali fogyasztásra; ételkészítés megrendelésre; ételkészítési

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

 szolgáltatások étel elvitelre árusításához.

 ( 111 )  238.786

 ( 151 )  2022.09.06.

 ( 210 )  M 22 00986

 ( 220 )  2022.04.12.

 ( 732 )  Lenkey Ákos, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  BUDALOVINPEST

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 111 )  238.787

 ( 151 )  2022.09.06.

 ( 210 )  M 22 00458

 ( 220 )  2022.02.15.

 ( 732 )  Ladányi Róbert, Buj (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Pizza, pizzaliszt, pizzalapok, pizzaszószok, pizzatészták, pizzafűszerek, pizzaalapok, nyers pizza,

 fagyasztott pizza, félkész pizza, előkészített pizza, készételek pizza formájában, pizza keverékek.

 ( 111 )  238.788

 ( 151 )  2022.09.06.

 ( 210 )  M 22 00746
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 ( 220 )  2022.03.18.

 ( 732 )  Sas Baba Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Bár szolgáltatások; bár- és éttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások.

 ( 111 )  238.789

 ( 151 )  2022.09.06.

 ( 210 )  M 21 03175

 ( 220 )  2021.09.03.

 ( 732 )  BERILL-ÉPÜLETKERÁMIA KFT., Nagykőrös (HU)

 ( 740 )  S. Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   20    Urnák [temetkezési].

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: szaniterek, kerámiaáruk építkezési célokra, kültéri kerámia burkolólapok, kerámia burkolólapok,

kerámia burkolóalapok kültéri falakhoz, kerámia burkolat és kövezés, urnák [temetkezési -], dísztárgyak

kerámiából, kerámiák háztartási használatra, kerámiadíszek, kerámiák konyhai használatra, kerámiafigurák,

 kerámiából készült szobrocskák, kerámia dísztáblák.

 ( 111 )  238.790

 ( 151 )  2022.09.06.

 ( 210 )  M 21 03172

 ( 220 )  2021.09.03.

 ( 732 )  Fenyő Rita, Göd (HU)

 ( 740 )  S. Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Oktatási és képzési anyagok.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: alsóruházat, atlétatrikók, bögrék, korsók, ceruzák, ernyők, esernyők, felfújható párnák, felfújható

reklámtárgyak, felsőruházat, férfi és női dzsekik, kabátok, nadrágok, mellények, füzetek, füzetpapír, jegyzetpapír,

határidőnaplók, hűtőmágnesek, íróeszközök, írószerek, jegyzettömbök, jegyzetblokkok, jegyzetfüzetek, kabátok,

dzsekik, karperecek, karkötők [ékszerek], kulacsok [üresen], kulcstartók, nadrágok, naptárak, nyomtatott pólók,

párnák, plüssjátékok, pólók, pulóverek, sapkák, szabadidő ruházat, táskák, kézitáskák, toll- és ceruzatartók, tollak
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 (színes -), tolltörlők, USB pendrive-ok, védőálarcok/-maszkok, baseball sapkák.

 41    Diákok oktatási tevékenységekben való részvételének megszervezése; folyóiratok és könyvek

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

gyerekeknek [szórakoztatás/oktatás]; folyóiratok publikálása; gyermekek intellektuális képességeinek

fejlesztésével kapcsolatos oktatási szolgáltatások; gyermekek számára biztosított oktatási szolgáltatások;

gyermekek szellemi képességeinek fejlesztésével kapcsolatos oktatási szolgáltatások; játékokkal kapcsolatos

oktatási és képzési szolgáltatások; képzés, tanítás és oktatás biztosítása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy

oktatás]; kommunikációs készségekkel, képességekkel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; multimédia

publikációk; művészetekkel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; nyári táborok [szórakoztatás és oktatás]; képzés

és oktatás; oktatás és képzés biztosítása; oktatási és képzési szolgáltatások; oktatási és képzési útmutatók kiadása;

oktatás, tanítás; oktatáshoz kapcsolódó nyomtatott anyagok kiadása; oktatási anyagok fejlesztése; oktatási

anyagok kiadása; oktatási célú bemutatók rendezése; oktatási célú bemutatók szervezése; oktatási célú

összejövetelek rendezése; oktatási és tanítási szolgáltatások; oktatási kézikönyvek fejlesztése; oktatási

kézikönyvek kiadása; oktatási lehetőségek biztosítása fiatalok számára; oktatási programok szervezése; oktatási

szolgáltatások gyermekeket tanító pedagógusok számára; oktatási szolgáltatások nyújtása gyermekek számára

játszócsoportok útján; oktatási szórakoztató szolgáltatások biztosítása gyermekek számára iskolaidő utáni

foglalkoztató központokban; oktatási tananyagok kiadása; oktatási tárgyú információk biztosítása; oktatások

szervezése és lebonyolítása; oktatással kapcsolatos szakmai konzultációs szolgáltatások; oktatással kapcsolatos

tanácsadási szolgáltatások; oktatójátékok szervezése; oktatókönyvek kiadása; oktatótanfolyamok biztosítása

fiatalok számára; oktatótanfolyamok lebonyolítása; oktatótartalom létrehozása [írása] podcastokhoz; oktatóvideók

készítése; online nem letölthető audiotartalmak biztosítása; online oktatás biztosítása; online oktatási tanfolyamok

biztosítása; óvodai szolgáltatások [oktatás vagy szórakoztatás]; óvodás oktatás; összejövetelek szervezése az

oktatás területén; pedagógiai technikákkal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; sajátos igényekkel foglalkozó

asszisztensek által nyújtott oktatási szolgáltatások; spirituális, lelki fejlődéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások;

szórakoztatási, oktatási és képzési szolgáltatások; szülők képzése gyermekneveléshez; tanítási, oktatási

tevékenységek szervezése; útmutató, oktatási és képzési tanfolyamok lebonyolítása fiatalok és felnőttek számára;

coaching; coaching [tréning]; személyi coaching [képzés]; oktatási szolgáltatások coaching formájában;

 táboroztatás; tréningek biztosítása.

 43    Gyermekgondozási szolgáltatások; gyermekmegőrzési szolgáltatások; napközik; iskolakezdés előtt napközi

 biztosítása; napközik biztosítása [nem iskolai]; tanítás után (délutáni) napközi biztosítása.

 ( 111 )  238.791

 ( 151 )  2022.09.06.

 ( 210 )  M 21 03174

 ( 220 )  2021.09.03.

 ( 732 )  Fekete-Gyimesi Barbara, Pannonhalma (HU)

 ( 740 )  S. Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   31    Virágok; palánták; szárított virágok; virágdekorációk [szárított]; friss kerti gyógynövények.

 35    Kereskedelmi vásárok rendezése és lebonyolítása; kereskedelmi vásárok szervezése és lebonyolítása; online

piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; reklámcélú bemutatók szervezése és

lebonyolítása; szakmai bemutatók rendezése; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi,

nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: levendulavíz, levendulaolaj, levendulaolaj

kozmetikai használatra, kézműves szappanok, illatosító zsákocskák, illatszerek, illatszercikkek, illóolajok,

növényi illóolajok, illatanyagokkal töltött párnák, kozmetikumok, levendulás kozmetikumok, bőrápoló
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kozmetikumok, masszázsolajak, virágvíz, aromatikus esszencia olajok, gyógynövények, ékszerek, illóolajjal

csepegtetett ékszerek, illatosított párnák, párnák, textilekből készült zsákok, levendulával töltött, textilekből

készült zsákok, textil faldíszek, textil asztalneműk, szalvéták [textilből], sminkeltávolító textilkorongok, nem

szőtt textilcikkek, konyharuhák [textil], háztartási textiláruk, textil szalvéták [asztalnemű], textilcikkek és azok

helyettesítői, szemmaszkok, ruházati cikkek, játékok, játékbabák, játék figurák, levendulával töltött játék figurák,

dzsemek/lekvárok/gyümölcsízek, méz, levendulás méz, fűszerkeverékek, teák, keksz, levendulás keksz,

édességek, szárított gyógynövények, feldolgozott gyógynövények, virágok, palánták, szárított virágok,

virágdekorációk [szárított], friss kerti gyógynövények, szörpök/szirupok italokhoz, levendulás szörpök/szirupok

 italokhoz.

 41    Workshopok [képzés] szervezése, lebonyolítása és rendezése; szórakoztatási célú rendezvényszervezés;

kulturális célú rendezvények szervezése; bemutatók szervezése szórakoztatási célokra; kulturális célú bemutatók,

 kiállítások szervezése; oktatási célú bemutatók rendezése.

 ( 111 )  238.792

 ( 151 )  2022.09.06.

 ( 210 )  M 21 04344

 ( 220 )  2021.12.23.

 ( 732 )  SYNGENTA CROP PROTECTION AG, Basel (CH)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  THERAZO

 ( 511 ) 1    Mezőgazdaságban, kertészetben és erdőgazdálkodásban használt biológiai anyagok; biostimulánsok

növények számára; növényerősítő készítmények, vegyi készítmények stresszkezeléshez növényekben; biológiai

készítmények stresszkezeléshez üzemben; növénynövekedést szabályozó vegyi készítmények; növénynövekedést

szabályozó biológiai készítmények; magvak kezelésére szolgáló vegyi készítmények; magvak kezelésére szolgáló

biológiai készítmények; nem gyógyászati vagy állatgyógyászati használatra szolgáló segédanyagok; műtrágyák,

 trágyák; mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti vegyszerek.

5    Féregirtó szerek; rovarirtó szerek (inszekticidek); gombaölőszerek (fungicidek); gyomirtó szerek

 (herbicidek); fonálféregölő szerek (nematicidek).

 ( 111 )  238.794

 ( 151 )  2022.09.06.

 ( 210 )  M 21 02720

 ( 220 )  2021.07.11.

 ( 732 )  Monofaktura Kft., Kecskemét (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Csokoládé.

 ( 111 )  238.795

 ( 151 )  2022.09.06.

 ( 210 )  M 21 03257

 ( 220 )  2021.09.10.

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

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

 ( 541 )  DIATON
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 ( 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; fertőtlenítőszerek; vitaminkészítmények; a szervezetet

nélkülözhetetlen vitaminokkal és nyomelemekkel tápláló készítmények; ásványi étrend-kiegészítők; étrend- és

táplálékkiegészítők; multivitaminok; nyomelemekből álló étrend- és táplálékkiegészítők; növényi kiegészítők;

 táplálékkiegészítők; gyógyhatású teák; gyógyhatású teák, főzetek.

 29    Zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; étkezési olajok és zsírok; levesporok; milk shake-ek [tejturmixok];

 növényi tejpótlók; tejhelyettesítők; tejes italok, főként tejet tartalmazó; tejalapú italok.

 30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; fagylalt, szorbetek és más ehető jégkrémek; só, ízesítők, fűszerek,

tartósított fűszernövények; nem gyógyhatású teakivonatok; nem gyógyászati használatra szánt gyógynövény teák;

 tea; tea alapú italok; teák; teakeverékek; teakivonat.

 ( 111 )  238.796

 ( 151 )  2022.09.06.

 ( 210 )  M 21 03610

 ( 220 )  2021.10.20.

 ( 732 )  Design Terminál Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Tatabánya (HU)

 ( 740 )  Dr. Ambrus Réka, Budapest

 ( 541 )  Space Terminal

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

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

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

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és

 fejlesztés.

 ( 111 )  238.797

 ( 151 )  2022.09.06.

 ( 210 )  M 21 03247

 ( 220 )  2021.09.09.

 ( 732 )  DREAMCINEMA Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Karika Márton Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  37    Elektromos berendezések üzembe helyezése és javítása; elhasznált vagy tönkrement gépek felújítása; gépek

 üzembe helyezése, karbantartása és javítása; számítógépes hardverek [üzembe helyezés, karbantartás és javítás].

 ( 111 )  238.798

 ( 151 )  2022.09.06.

 ( 210 )  M 21 03730

 ( 220 )  2021.11.03.

 ( 732 )  DiabTrend AI Analytics Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 541 )  DiabTrend

 ( 511 ) 9    Gépi tanulási szoftverek egészségügyi ellátáshoz; mesterséges intelligencia és gépi tanulási szoftverek;

mesterségesintelligencia-szoftverek egészségügyi ellátáshoz; virtuális asszisztens szoftverek; applikációs

szoftver; elektronikus játékszoftver; interaktív számítógépes szoftverek; interaktív szoftverek; internetről

letölthető szoftverek; internetről letöltött számítógépes szoftverek; kódolt programok; letölthető szoftverek;

mesterségesintelligencia-szoftverek elemzéshez; mobil szoftverek; mobiltelefon-szoftverek; programok

okostelefonokhoz; számítástechnikai szoftverek mobiltelefonokhoz; számítógépes játékprogramok; számítógépes

 programok [letölthető szoftverek].

 42    Honlapok fejlesztése, tervezése és frissítése; interaktív multimédiás szoftver fejlesztése; játékok tervezése;

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 17. szám, 2022.09.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2199



adatraktározás; alkalmazás-szolgáltatás; a felhasználók számára saját tartalmaik és képeik online megjelentetését

és megosztását lehetővé tevő interaktív hosztolási szolgáltatások; fájlok és dokumentumok elektronikus tárolása;

felhőalapú számítástechnika; fényképek elektronikus tárolása; gépi tanulásra, mély tanulásra és mély idegi

hálózatokhoz való szoftvereket tartalmazó szoftver mint szolgáltatás [SaaS] szolgáltatások; gépi tanulásra

szolgáló szoftvert tartalmazó szoftver mint szolgáltatás [SaaS]; információk és adatok időszakos elektronikus

tárolása; internetes kommunikációs felületek hosztolása; internetes oldalak szolgáltatása; internetes tárhely

szolgáltatás digitális tartalom számára; képek elektronikus tárolása; magán felhőalapú tárhely-szolgáltatások;

 mély tanulásra szolgáló szoftvert tartalmazó szoftver mint szolgáltatás [SaaS]; mobil weboldalak hosztolása.

 ( 111 )  238.799

 ( 151 )  2022.09.06.

 ( 210 )  M 21 02367

 ( 220 )  2021.06.14.

 ( 732 )  Koltay Péter, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kulcsár és Sztankó Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   37    Járművek üzembehelyezési és javítási szolgáltatásai; járművek karbantartása és javítása.

 41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; kulturális célú bemutatók rendezése; kulturális

rendezvények szervezése és lebonyolítása; szabadidős létesítmények üzemeltetése; szórakoztatási célú bemutatók

rendezése; szórakoztató bemutatók szervezése; vidámparkok és tematikus parkok, vásárok, állatkertek és

 múzeumok.

 ( 111 )  238.801

 ( 151 )  2022.09.06.

 ( 210 )  M 22 00261

 ( 220 )  2022.01.27.

 ( 732 )  Agrármarketing Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Rafay Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; árubemutatás; áruk bemutatása

kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; import-export ügynökségek; információk számítógépes

adatbázisokba való gyűjtése; kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; marketing szoftverkiadás keretében;

segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; marketing

 szolgáltatások.

 ( 111 )  238.802

 ( 151 )  2022.09.06.

 ( 210 )  M 22 00494

 ( 220 )  2022.02.18.

 ( 732 )  Pannon Kávé Kft., Gyöngyös (HU)

 ( 740 )  Király György, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  21    Kávéskannák; kávésbögrék; kávéscsészék; kávéskészletek; kerámia kávéskészletek; porcelán

 kávéskészletek; nem nemesfémből készült kávéskészletek.

 30    Kávé; kávébab; pörkölt kávébab; őrölt kávé; koffeinmentes kávé; őrölt babkávé; kávé őrölt formában;

kávéitalok; kávé alapú italok; kávé alapú jeges italok; fagylalt desszertek, jégkrémek; kakaó; tea; növényi alapú

kávépótlók; csokoládé alapú italok; aprósütemények; teasütemények; cikória [pótkávé]; cikória és

cikóriakeverékek pótkávéként; cikória alapú pótkávék; pótkávékhoz használt cikóriakeverékek; kávé

helyettesítésére használt cikória; kávé és cikória keverékei; kávé helyettesítésére használt cikóriakészítmények;

pótkávék [gabona vagy cikória alapú]; kávé helyettesítésére használt cikória kivonatok; kávék [pörkölt, porított,

szemcsés formában vagy italokban]; csokoládés italok tejjel; nem tej vagy növényi alapú csokoládés italok;

cukorpótlók, édesítőszerek; természetes édesítőszerek; természetes édesítőszerek granulátum formájában;

természetes és alacsony kalóriatartalmú édesítőszerek; cukor; csokoládé ízesítésű italok; csokoládés kávé; puha

 karamellák.

  32    Alkoholmentes italok; energiaitalok; limonádék; ízesített szénsavas italok; gyümölcslé.

 33    Szeszes italok; alkoholtartalmú eszenciák és kivonatok; likőrök; kávéalapú likőrök; alkoholos kávé alapú

italok; alkoholos italok (sörök kivételével); alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével); alkoholos

gyümölcskivonatok; alkoholos borok; alkoholos italok gyümölcsből; gyümölcstartalmú alkoholos italok;

alkoholos gyümölcskoktél italok; gyümölcsöt tartalmazó alkoholos italok; égetett szeszes ital alapú aperitifek;

 borok; kevert alkoholos italok, nem söralapú.

 35    Segítségnyújtás [üzleti] franchise-ok létrehozásával kapcsolatban; éttermi franchise-hoz kapcsolódó üzleti

tanácsadás; franchise üzletek létesítésével kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások; franchise-oknak nyújtott,

reklámozással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; termékek forgalmazásával kapcsolatos segítségnyújtás,

franchise-szerződés keretein belül; franchise létrehozásával és működtetésével kapcsolatos üzleti tanácsadási

szolgáltatások; franchise-adók által nyújtott szolgáltatások, nevezetesen segítségnyújtás ipari vagy kereskedelmi

vállalatok működtetésében vagy ügyvitelében; rádiós reklámozás; reklámozási információk biztosítása; online

reklámozás; élelmiszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; kávékkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; kakaókkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; teákkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; étkészletekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; evőeszközökkel kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; alkoholmentes italokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;

kiskereskedelmi szolgáltatások alkoholos italokkal kapcsolatban; italgyártásra szolgáló készítményekkel

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi

célokból; csészékkel és poharakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; alkoholtartalmú italokkal

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások (a sör kivételével); nagykereskedelmi rendelési szolgáltatások;

élelmiszerekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; étkészletekkel kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások; kávékkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; alkoholmentes italokkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások; csészékkel és poharakkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások;

 alkoholtartalmú italokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások (a sör kivételével).

 41    Oktatási szolgáltatások nyújtása; oktatási tanfolyamokat biztosító oktatási szolgáltatások; oktatási és képzési

szolgáltatások; felszolgálással kapcsolatos oktatási szolgáltatások; éttermi szolgáltatások nyújtásával kapcsolatos

 oktatási szolgáltatások; üzleti franchise menedzsmenttel kapcsolatos oktatási szolgáltatások.

 43    Vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; kávézói szolgáltatások; kantinok, büfék,

étkezdék; étkeztetés gyorsbüfékben; bisztró [büfé] szolgáltatások; szállodai catering szolgáltatások; catering
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szolgáltatások ételbiztosításhoz; mobil catering szolgáltatások; étel és ital catering; tanácsadási szolgáltatások az

 étel és ital catering területén; kávéfőzők bérbeadása.

 ( 111 )  238.803

 ( 151 )  2022.09.06.

 ( 210 )  M 22 00333

 ( 220 )  2022.02.04.

 ( 732 )  7kert Kft. 50%, Budapest (HU)

 BOOM Hypin Kft. 25%, Budapest (HU)

 WIM GROUP Kft. 25%, Budapest (HU)

 ( 541 )  MADAM

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  238.804

 ( 151 )  2022.09.06.

 ( 210 )  M 22 00338

 ( 220 )  2022.02.04.

 ( 732 )  Tóth Levente, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Audio-, video- és multimédiás termékek gyártása, fényképezés; stúdió szolgáltatások videók rögzítéséhez;

 stúdiószolgáltatások; stúdiók bérbeadása.

 ( 111 )  238.805

 ( 151 )  2022.09.06.

 ( 210 )  M 22 00262

 ( 220 )  2022.01.27.

 ( 732 )  Somodi Dorottya Virág, Vecsés (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikumok; kozmetikai szerek; kozmetikumok és kozmetikai készítmények.

 5    Étrend- és táplálékkiegészítők; táplálékkiegészítők és diétás készítmények.

 9    Videocastok; média tartalmak.

  25    Gyermekruházat; babakelengye.

 35    Online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; kereskedelmi információk

szolgáltatása; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; kereskedelmi információk nyújtása fogyasztóknak;

fogyasztói termékekkel kapcsolatos információ nyújtása; megvásárolni szánt termékek és áruk kiválasztásával

kapcsolatos információnyújtás és tanácsadás a fogyasztók számára; felhasználói vélemények szolgáltatása

kereskedelmi vagy reklámcélokra; árucikkek promóciója influenszerek segítségével; videofelvételek készítése

reklámozási célokra; videofelvételek készítése marketing célokra; online reklám- és marketingszolgáltatások;

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

kommunikációs csatornákon keresztül biztosítva; lakberendezési tárgyakkal kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások; lakberendezési tárgyakkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; a következő árukkal

kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: étrend- és

táplálékkiegészítők, táplálékkiegészítők és diétás készítmények, kozmetikumok, kozmetikai szerek,

kozmetikumok és kozmetikai készítmények, videocastok, média tartalmak, gyermekruházat, babakelengye,
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 játékok, fejlesztő játékok kisgyermekeknek.

 41    Audio-, video- és multimédiás termékek gyártása, fényképezés; online, nem letölthető videók biztosítása;

 multimédia publikációk.

 ( 111 )  238.806

 ( 151 )  2022.09.06.

 ( 210 )  M 22 00263

 ( 220 )  2022.01.27.

 ( 732 )  FONÓ BUDAI ZENEHÁZ Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  ÁGOSTON Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Dalírás; zenei művek publikálása; zenei szövegek kiadása; zenekiadás és zenefelvétel [lemezkiadók];

digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; digitális zeneszolgáltatás az internetről;

információnyújtás a zene terén; jazz zenei szórakoztatási szolgáltatások; oktatás és képzés a zene és szórakoztatás

terén; vizuális és zenés szórakoztatás szervezése; zenei rendezvények szervezése; zenés helyek művészeti

vezetése; zenés szólóestek bemutatása; zenés szórakoztatási szolgáltatások; zeneszerzés; hang- és zenefelvételek

készítése; zenei előadás; zenei produkciók; zeneoktatás; élő zene szolgáltatása; élő zenei előadások; zenei

előadások művészeti menedzsmentje, vezetése; zenei fesztiválokkal kapcsolatos szolgáltatások; zenei koncertek

szervezése és lebonyolítása; zenés előadások; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; rádió- és

 televízióműsorok készítése; előadóművészek szolgáltatásai; múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások].

 42    Építészet; építészeti tervezési [dizájn] szolgáltatások; építészeti tervezési szolgáltatások; építési tervek

készítése; építészeti szolgáltatások; építészeti tervezéssel kapcsolatos tájékoztatás weboldalon keresztül;

 kiállításokkal kapcsolatos építészeti tervezési szolgáltatások; várostervezés.

  43    Vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; vendéglátási szolgáltatások [szállásadás].

 ( 111 )  238.807

 ( 151 )  2022.09.06.

 ( 210 )  M 22 00257

 ( 220 )  2022.01.27.

 ( 732 )  Balogh Ádám Mihály, Budapest (HU)

 Tóth Gergely László, Vállus (HU)

 ( 740 )  Retteghy és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  238.808

 ( 151 )  2022.09.06.

 ( 210 )  M 22 00272

 ( 220 )  2022.01.27.

 ( 732 )  CEE Thematics Kft., Budapest (HU)
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 ( 740 )  Dr. Kovács István Roland, Budapest

 ( 541 )  Viasat Film

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

  38    Távközlési szolgáltatások.

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

 ( 111 )  238.809

 ( 151 )  2022.09.06.

 ( 210 )  M 22 00273

 ( 220 )  2022.01.27.

 ( 732 )  CEE Thematics Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kovács István Roland, Budapest

  

( 546 )

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

  38    Távközlési szolgáltatások.

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

 ( 111 )  238.810

 ( 151 )  2022.09.06.

 ( 210 )  M 22 00274

 ( 220 )  2022.01.27.

 ( 732 )  Pflanzner Sándor József, Budapest (HU)

 ( 740 )  Szabó-Szombati Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  33    Borok; asztali borok; alkoholos borok; csendes borok; édes borok; eredet-megjelöléssel védett borok; forralt

borok; megerősített borok; oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borok; pezsgős borok; rozé borok;

 szeszezett borok; habzóbor, pezsgő.

 ( 111 )  238.811

 ( 151 )  2022.09.06.

 ( 210 )  M 22 00259

 ( 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].

 ( 111 )  238.812
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 ( 151 )  2022.09.06.

 ( 210 )  M 22 00256

 ( 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].

 ( 111 )  238.814

 ( 151 )  2022.09.06.

 ( 210 )  M 21 04170

 ( 220 )  2021.12.09.

 ( 732 )  ARYZTA Hungary Group Holdings Kft., Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Sutherland Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  FORNETTI

 ( 511 )   30    Péksütemények és cukrászsütemények; liszt alapú ételek; süteménytészta, pizza.

 43    Étel és ital catering; gyorséttermek, snack bárok; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; péksütemények és

cukrászsütemények sütésére szolgáló elektromos kemencék bérbeadása; péksütemények és cukrászsütemények

 sütésére szolgáló elektromos kemencék kölcsönzése.

 ( 111 )  238.815

 ( 151 )  2022.09.06.

 ( 210 )  M 21 04171

 ( 220 )  2021.12.09.

 ( 732 )  ARYZTA Hungary Group Holdings Kft., Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Sutherland Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   30    Péksütemények és cukrászsütemények; liszt alapú ételek; süteménytészta, pizza.

 43    Étel és ital catering; gyorséttermek, snack bárok; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; péksütemények és

cukrászsütemények sütésére szolgáló elektromos kemencék bérbeadása; péksütemények és cukrászsütemények

 sütésére szolgáló elektromos kemencék kölcsönzése.

 ( 111 )  238.816

 ( 151 )  2022.09.06.

 ( 210 )  M 21 04172

 ( 220 )  2021.12.09.

 ( 732 )  ARYZTA Hungary Group Holdings Kft., Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Sutherland Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   30    Péksütemények és cukrászsütemények; liszt alapú ételek; süteménytészta, pizza.

 43    Étel és ital catering; gyorséttermek, snack bárok; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; péksütemények és

cukrászsütemények sütésére szolgáló elektromos kemencék bérbeadása; péksütemények és cukrászsütemények

 sütésére szolgáló elektromos kemencék kölcsönzése.

 ( 111 )  238.817

 ( 151 )  2022.09.06.

 ( 210 )  M 21 04168

 ( 220 )  2021.12.09.
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 ( 732 )  ARYZTA Hungary Group Holdings Kft., Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Sándor Szegedi Szent-Ivány Komáromi Eversheds Sutherland Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   30    Péksütemények és cukrászsütemények; liszt alapú ételek; süteménytészta, pizza.

 43    Étel és ital catering; gyorséttermek, snack bárok; kantinok, büfék, étkezdék; kávéházak; péksütemények és

cukrászsütemények sütésére szolgáló elektromos kemencék bérbeadása; péksütemények és cukrászsütemények

 sütésére szolgáló elektromos kemencék kölcsönzése.

A rovat 170 darab közlést tartalmaz. 
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