
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  238.097

 ( 151 )  2022.06.27.

 ( 210 )  M 21 03857

 ( 220 )  2021.11.16.

 ( 732 )  Siófoki Szakképzési Centrum, Siófok (HU)

 ( 740 )  Király György, Budapest

  
( 546 )

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

szervezése és lebonyolítása; kollokviumok szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 tesztek szervezése.

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

 ( 111 )  238.300

 ( 151 )  2022.07.19.

 ( 210 )  M 21 01629

 ( 220 )  2021.04.21.

 ( 732 )  Manker Beauty Kft., Szada (HU)

 ( 740 )  Juhász Gábor István, Budapest

  

( 546 )

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

 eszenciaolajok.

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

 vagy állatok részére.

 ( 111 )  238.645

 ( 151 )  2022.08.30.

 ( 210 )  M 22 00258

 ( 220 )  2022.01.27.

 ( 732 )  Mylan Ireland Limited, Dublin 13 (IE)

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

 ( 541 )  DINHIS

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti termékek, gyógyszerészeti termékek az allergia kezelésére, antihisztamin termékek;

 bilastine-t tartalmazó gyószerészeti termékek.
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 ( 111 )  238.647

 ( 151 )  2022.08.30.

 ( 210 )  M 22 00277

 ( 220 )  2022.01.28.

 ( 732 )  EURODRINKS Kereskedelmi és Ipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

 ( 541 )  O'CAROLL

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

 ( 111 )  238.648

 ( 151 )  2022.08.30.

 ( 210 )  M 22 00278

 ( 220 )  2022.01.28.

 ( 732 )  EURODRINKS Kereskedelmi és Ipari Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

 ( 541 )  GOLDINI

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

 gyomorkeserű [bitter] italok; likőrök; szeszes italok.

 ( 111 )  238.649

 ( 151 )  2022.08.30.

 ( 210 )  M 22 00276

 ( 220 )  2022.01.28.

 ( 732 )  Kocsor Zsolt, Sződliget (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Szószok; szószok főzéshez; szószok pasztákra; szószok tésztafélékhez; szószok pizzára; szószok, öntetek;

 pikáns szósz; taco szósz; sűrített szószok.

  32    Sörök; ásványvizek; üdítőitalok.

  33    Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

 ( 111 )  238.650

 ( 151 )  2022.08.30.

 ( 210 )  M 21 03029

 ( 220 )  2021.08.13.

 ( 732 )  Diéta Market Betéti Társaság, Alsónémedi (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Diétás élelmiszerek és anyagok; bébiételek; étrend-kiegészítők emberek és állatok részére, gyógyászati

 készítmények; egészségügyi készítmények.

 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;

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); articsóka, tartósított; bab, tartósított;

bogyós gyümölcsök, konzervált; borsó, tartósított; bundás burgonyaszeletek; bundás virsli; burgonyaalapú

gombócok; burgonyapehely; citromlé étkezési használatra; corn dogs (virslik kukoricabundában); cottage cheese

(túrószerű sajtfajta); csemegekukorica, elkészített; csemegeuborka; csokoládés mogyoróvaj; csontolaj, étkezési;
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darált mandula; datolya; dióféle-alapú krémek; disznózsír; dzsemek, lekvárok (nem citrusfélékből); 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 szárított zöldségek; falafel; feldolgozott gyümölcsökből válogatás; feldolgozott

zöldségek; fermentált sült tej; fokhagyma (konzervek); földimogyoró, elkészítve; földimogyorótej-alapú italok;

gomba, tartósított; guacamole (avokádószósz); gyömbérdzsem; gyömbér, tartósított; gyümölcsalapú

koncentrátum főzéshez; gyümölcsalapú snackek; gyümölcsbefőttek (1); gyümölcsbefőttek (2); gyümölcs chips;

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

gyümölcssaláták; hagymakarikák; hagyma, tartósított; halkonzerv; hot dog virslik; hummusz (csicseriborsókrém);

húskivonatok; húsleves koncentrátumok; húsok (1); húsok (2); hús, tartósított (1); hús, tartósított (2); ízesített

mogyorók, diók; joghurt; kagylófélék, rákfélék (nem élő); kandírozott (cukrozott) mogyorók/diók; kandírozott,

kristályosított gyümölcsök; kaviár; kefir (tejes ital); készítmények húsleveshez; kimchi (erjesztett zöldségételek);

klipfish (sózott és szárított tőkehal); kocsonyák; kókuszdiótej-alapú italok; kókuszdiótej konyhai használatra;

kókuszolaj és -zsír (étkezési); kókusztej; kókuszvaj; kolbász (1); kolbász (2); kristályosított gyömbér; krokett;

kumisz; languszták, nem élő; lazac (nem élő); lecitin étkezési célokra; lekvárok (citrusfélékből); lencse,

tartósított; lenmagolaj kulináris célokra; levesek; leveskészítmények; magas fehérjetartalmú tej; magvak,

elkészítve; 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; növényi alapú tejszín;

olajbogyó, tartósított; olívaolaj, étkezési; pácolt gyömbér; padlizsánkrém; pálmamag olaj, táplálkozási

használatra; pálmaolaj táplálkozási használatra; paradicsomlé főzéshez; paradicsompüré (1); paradicsompüré (2);

pektin táplálkozásra; pirított tengeri alga; préselt gyümölcspép; rákfélék, keménytestű, nem élő; ratatouille;

repceolaj, étkezési; rizstej; rizstej étkezési használatra; sajtok; savanyú káposzta (1); savanyú káposzta (2);

savanyúságok; 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; tejföl;

tejhelyettesítők; tejpor; tejsavbaktériumot tartalmazó italok; tejsavó; tejszínhab; tejszín (tejtermékek);

tejtermékek; tempeh; tofu; tofus pogácsák; tojásfehérje; tojások; tojáspor; tojássárgája; tonhal (nem élő);

tőzegáfonya szósz (befőtt); túró (quark); túrós fánkok; vaj; vajkrém; virágporkészítmények (élelmiszer); yuba;

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

tartósított; zöldséges mousse-ok (habok); zöldségkonzervek; zöldséglevek főzéshez; zöldségleves készítmények;

 zöldségsaláták; zöldségvelőkrém; zselatin (2); zselék; zsírok, étkezési; zsírtartalmú anyagok; étkezési zsírok.

 30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; rizs, tészta és metélt; tápióka és szágó; lisztek, 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), agávé szirup (természetes édesítőszer); almaszósz (ízesítők/fűszerek); ánizsmag; árpaörlemény;

babliszt; baozi (töltött gőzölt tészta); bibimbap (zöldségfélékkel és marhahússal kevert rizs); borkő

(monokálium-tartarát) kulináris célokra; bors; bors (ételízesítő); briós; bulgur; burgonyaliszt; 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 (fűszer); 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;
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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 zseléscukor (édességek); gyümölcsszószok; hajdinaliszt

(élelmiszerekhez); halva (édességféle); hántolt árpa; harissá (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); kapribogyók;

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); 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; 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; sós palacsinták; sós palacsintakeverékek; 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; tea alapú

italok tejjel; 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); vörösáfonyaszósz (ízesítők/fűszerek); zab alapú ételek;

 zabdara (1); zabdara (2); zabdara (3); zabdara (4); zellersó; zsemlék; zsemlemorzsa.

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

 ( 111 )  238.651

 ( 151 )  2022.08.30.

 ( 210 )  M 21 02893
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 ( 220 )  2021.07.28.

 ( 732 )  Kiss Mihály, Budapest (HU)

 ( 541 )  Rosé hosszúlépés, Kis lépés az emberiségnek, egy hosszúlépés a magyaroknak.

 ( 511 )   21    Palackok.

 ( 111 )  238.693

 ( 151 )  2022.09.06.

 ( 210 )  M 22 00619

 ( 220 )  2022.03.03.

 ( 732 )  Vígh Róbert, Kunszentmárton (HU)

 ( 541 )  SZÉCHENYI COLLECTION

 ( 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 )  238.697

 ( 151 )  2022.09.01.

 ( 210 )  M 22 00772

 ( 220 )  2022.03.22.

 ( 732 )  Ap-Office Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 2    Tinták nyomtatáshoz, jelöléshez és gravírozáshoz; festékkazetták, tonerek; nyomtatókhoz és fénymásolókhoz

való tonerek; ofszet nyomdafestékek, tonerek; tinták [tonerek] fénymásoló gépekhez; töltött tonerek, patronok;

töltött tonerek, patronok számítógépes nyomtatókhoz; tonerek fénymásolókhoz; tonerek nyomtatáshoz; tonerek

 színezőanyagok formájában; xerografikus tonerek [festéktartályok].

 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.

 ( 111 )  238.699

 ( 151 )  2022.09.01.

 ( 210 )  M 22 00044

 ( 220 )  2022.01.07.

 ( 732 )  Magyar-Turán Közhasznú Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bérdi Erika Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Fordítás és tolmácsolás; gyakorlati képzés [szemléltetés]; idegenvezetős túrák levezetése; játékfelszerelések

kölcsönzése; könyvtári szolgáltatások; művészeti alkotások bérbeadása; oktatás biztosítása; oktatási információs

szolgáltatások; sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével; sportlétesítmények üzemeltetése;

sportpályák bérbeadása; sportversenyek rendezése; szabadidős létesítmények üzemeltetése; szabadidős

tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; színpadi díszletek
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kölcsönzése; táboroztatás; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; tolmács szolgáltatások; testnevelés;

zenei produkciók; szórakoztatási szolgáltatások; időmérés sporteseményeken; nem reklámcélú szövegek

 publikálása; tornatanítás.

 ( 111 )  238.700

 ( 151 )  2022.09.01.

 ( 210 )  M 22 00052

 ( 220 )  2022.01.09.

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

 ( 541 )  AW Cosmetics

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

 teakivonatok; vitaminok kozmetikumok gyártásában történő felhasználásra.

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

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

krémek; cédrusolaj; dekormatricák kozmetikai használatra; esszenciális citromolaj (1); esszenciális citromolaj (2);

esszenciális olajok; fehérítő sók; fehérítő [színtelenítő] szerek kozmetikai használatra; fitokozmetikai

készítmények; fogfehérítő csíkok; gyermekkozmetikai cikkek; gyógynövénykivonatok kozmetikai célokra;

izzadásgátló piperecikkek; izzadásgátló szappan; jázminolaj; kenőcsök kozmetikai célokra; kollagénkészítmények

kozmetikai célokra; kozmetikai célú folyadékok, oldatok; kozmetikai festékek; kozmetikai készítmények

fogyáshoz; kozmetikai készítmények fürdőkhöz; kozmetikai krémek; kozmetikai maszkok; kozmetikai szerek;

kozmetikai szerek szempillákhoz; kozmetikumok szemöldökhöz; krémek bőrökhöz; levendulaolaj; levendulavíz;

mandulaolaj; mandulaszappan; mandulatej kozmetikai használatra; masszázsgyertyák kozmetikai célokra;

masszázs zselék, gélek, nem gyógyászati célokra; menta esszencia [illóolaj]; menta illatszerekhez; micellás víz;

műszempillák; naptejek; napvédő, napozó készítmények [kozmetikumok]; olajok kozmetikai célokra; olajok

parfümökhöz és illatszerekhez; olajok testápolási, higiéniai célokra; olajok tisztítási célokra;

összehúzó/vérzéselállító szerek kozmetikai használatra; parfümvizek, illatosított vizek; petróleumzselé

kozmetikai célokra; pézsma [illatszer]; ragasztószerek kozmetikai használatra; ragasztószerek műszempillákhoz;

rózsaolaj; smink (1); smink (2); sminkeltávolító készítményekkel átitatott kendők; sminkeltávolító

készítményekkel átitatott vattapamacsok; sminkeltávolító, sminklemosó készítmények; szemöblítők, nem

gyógyászati használatra; színezékek pipere használatra; szőrtelenítő gyanta; szőrtelenítők; testápolási cikkek;

testcsillám; testfestékek (kozmetikumok); tisztító tejek kozmetikai használatra; vatta kozmetikai használatra;

vattapálcikák kozmetikai célokra; virágkivonatok [illatszerek]; zselés szempárnák kozmetikai célokra; zsírok

 kozmetikai célokra.

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

  42    Kozmetikai kutatás.

  44    Szépségszalonok.

 ( 111 )  238.703

 ( 151 )  2022.09.01.

 ( 210 )  M 22 00053

 ( 220 )  2022.01.09.

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

 ( 541 )  Anita Winey Cosmetics

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

 teakivonatok; vitaminok kozmetikumok gyártásában történő felhasználásra.

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

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

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

[színtelenítő] szerek kozmetikai használatra; fitokozmetikai készítmények; fogfehérítő csíkok;
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gyermekkozmetikai cikkek; gyógynövénykivonatok kozmetikai célokra; izzadásgátló piperecikkek; izzadásgátló

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ragasztószerek kozmetikai használatra; ragasztószerek műszempillákhoz; rózsaolaj; sminkeltávolító

készítményekkel átitatott kendők; sminkeltávolító készítményekkel átitatott vattapamacsok; sminkeltávolító,

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

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

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

[illatszerek]; zselés szempárnák kozmetikai célokra; zsírok kozmetikai célokra; esszenciális citromolaj [1];

 esszenciális citromolaj [2]; smink [1]; smink [2].

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

  42    Kozmetikai kutatás.

  44    Szépségszalonok.

 ( 111 )  238.705

 ( 151 )  2022.09.01.

 ( 210 )  M 22 00207

 ( 220 )  2022.01.24.

 ( 732 )  Erdélyi Ferenc, Budapest (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Hírességek promóciós menedzselése; menedzsment támogatás; zenei előadók üzleti menedzsmentje;

zenészek üzleti menedzsmentje; koncertek promóciója [reklámozása]; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti

konzultációs és tanácsadási szolgáltatások; üzleti segítségnyújtás, menedzseri és adminisztratív szolgáltatások;

személyzeti menedzsment; menedzsment tanácsadás; ruházati kiegészítőkkel kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; ruházati kiegészítőkkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; a következő árukkal

kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: média tartalmak,

hűtőmágnesek, bevásárló szatyor, táska, írószerek, papír-írószer áruk, matricák, táskák, kézitáskák, kulcstartók,

ernyők, esernyők, bögrék, korsók, poharak [ivóedények], poharak (röviditalokhoz), kulacsok [üresen], ruházati

 cikkek, férfi, női és gyermek ruházat, karszalagok, karkötők, karperecek, sporttáskák, tornazsákok.

 41    Zenei előadások művészeti menedzsmentje, vezetése; helyfoglalás koncertre; koncert szolgáltatások;

koncertek lebonyolítása [szervezése és lebonyolítása]; koncertek szervezése, lebonyolítása és rendezése;

koncertekkel kapcsolatos szolgáltatások; koncertszolgáltatások; popzenei koncertek szervezése; szórakoztatási

szolgáltatások koncertelőadások formájában; zenei koncertek bemutatása; zenei koncertek szervezése és

lebonyolítása; zenés koncertek; élő szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása; közösségi kulturális

rendezvények szervezése; kulturális és művészeti rendezvények szervezése; kulturális rendezvények szervezése
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és lebonyolítása; kulturális, szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés; művészek fellépésének lefoglalása

rendezvényekre (szponzori, promotor szolgáltatások); szabadidős rendezvények megszervezése; szórakoztatási

célú rendezvényszervezés; szórakoztatási szolgáltatások közösségi szórakoztató rendezvények szervezése

formájában; szórakoztatásról és szórakoztató rendezvényekről online hálózaton és az interneten keresztül nyújtott

tájékoztatás; szórakoztató és kulturális rendezvények szervezése; táncos rendezvények; zenei rendezvények

szervezése; zenés szórakoztató rendezvények szervezése; előadóművészeti fesztiválok lebonyolítása; fesztiválok

szervezése; szórakoztatási célú fesztiválok rendezése; zenei fesztiválokkal kapcsolatos szolgáltatások; audio- és

vizuális média biztosítása kommunikációs hálózatokon keresztül; zenei produkciók; zenei produkciós

szolgáltatások; lemezlovasok, DJ szolgáltatások partikra és különleges rendezvényekre; rekreációs, szabadidős

 fesztiválok szervezése.

 ( 111 )  238.706

 ( 151 )  2022.09.01.

 ( 210 )  M 22 00486

 ( 220 )  2022.02.17.

 ( 732 )  IMOTO HUN Kft., Felsőzsolca (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Adalékanyagok dízelüzemanyag cetánszámának növelésére; adalékkoncentrátumok (vegyi)

motorüzemanyagokhoz; adalékok benzin oktánszámának növelésére; adalékok (vegyi -) olajokhoz; égést

elősegítő készítmények [vegyi adalékanyagok motorüzemanyagokhoz]; fagyálló anyag járművek

hűtőrendszereihez; fagyálló anyagok; fagyálló szélvédőmosó folyadékok; fagyálló szerek ablakmosó

berendezésekhez; fagyálló üzemanyag-adalékok (vegyszeres); fagyállók gépjármű hűtőkhöz; hidraulikus

folyadékok; üzemanyag befecskendező tisztítására szolgáló vegyszeradalékok; üzemanyag megtakarító adalékok,

kompozíciók; üzemanyag megtakarító készítmények; vegyi adalékanyagok motorüzemanyagokhoz; vegyszerek

 az autóiparban történő használatra.

3    Autófényező szerek; autósamponok; autóviasz festékszigetelővel; gépjármű polírozó szerek; gépjármű viasz;

gépjárművekhez használt karnauba viasz; járműabroncs-polírozó; járműsamponok; mosószerek gépjárművekhez;

 szélvédő tisztító folyadékok; tisztítószerek gépjárművekhez.

4    Aeroszolos kenőanyagok; alacsony súrlódású adalékokat tartalmazó kenőanyagok; általános kenőanyagok;

ásványolaj kozmetikumok és bőrápoló szerek gyártásához; automata hajtóműolaj; extrém nyomásálló olajok;

fertőtlenítő anyagot tartalmazó kenőanyagok szállítóláncokhoz; gépjármű zsírok; gépjárműolajok; grafit

 kenőanyagok; kenőzsír járművekhez; kenőzsírok kerékpárláncokhoz; láncolaj; lánczsír.

 ( 111 )  238.707

 ( 151 )  2022.09.01.

 ( 210 )  M 22 00470

 ( 220 )  2022.02.16.

 ( 732 )  Pendula Óvoda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Mészáros Zsuzsa Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Pendula Óvoda

 ( 511 )  41    Óvodák; óvodás oktatás; óvodai szolgáltatások [oktatás vagy szórakoztatás]; gyermekek intellektuális

képességeinek fejlesztésével kapcsolatos oktatási szolgáltatások; gyermekek számára biztosított oktatási

szolgáltatások; gyermekek szellemi képességeinek fejlesztésével kapcsolatos oktatási szolgáltatások;

mozgásoktatás óvodás korú gyermekek számára; foglalkozások gyerekeknek [szórakoztatás/oktatás]; óvodai

nevelés; óvodai foglalkozások; logopédia; pedagógiai módszertan; gyermekeknek szóló fejlesztő foglalkozások;

drámapedagógiai foglalkozások; gyermekeknek szóló mesefoglalkozások; gyermekek készségfejlesztése;

 óvodapedagógiai módszertan.
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 ( 111 )  238.708

 ( 151 )  2022.09.01.

 ( 210 )  M 22 00252

 ( 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 )  238.709

 ( 151 )  2022.09.01.

 ( 210 )  M 22 00897

 ( 220 )  2022.04.04.

 ( 732 ) GR. SARANTIS ANONYMI VIOMICHANIKI & EMPORIKI ETAIRIA KALLYNTIKON

 ENDYMATON OIKIAKON & PHARMAKEFTIKON EIDON, Maroussi (GR)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  CLINEA

 ( 511 ) 3    Napolajok; kozmetikai szerek; napozáshoz való ápoló folyadékok; napozózselék, -gélek; napozókrémek,

barnítókrémek; naptejek; barnító krémek és tejek; napvédő krémek; naptejek [kozmetikai használatra]; napvédő

stiftek; vízálló napvédő készítmények; napozás utáni krémek; napozás utáni hidratálók; napozás utáni folyadékok;

ásványvíz spray-k kozmetikai célokra; napolajok [kozmetikumok]; illatszer készítmények; szappan; folyékony

szappanok; arcsmink; szemkrém; ajakkrémek; arckrémek kozmetikai használatra; tonizáló oldat arcra, testre és

kézre; arcpakolások; tusolókrémek; tusolózselék; fürdőhab; testápolók; testápoló emulziók; testkrémek; hidratáló

testápolók [kozmetikai]; testradír; test- és arcápoló olajok; kézkrémek; arcszérum kozmetikai használatra; nem

gyógyhatású bőrszérumok; szépségápoló szérumok; hidratálók; archidratálók [kozmetikai]; bőrhidratáló

maszkok; öregedés elleni hidratálók; öregedésgátló hidratálók kozmetikai szerekként történő használatra;

bőrhidratálók; sminkeltávolító, sminklemosó készítmények; sminkeltávolító krémek; sminkeltávolító zselék;

sminklemosó folyadékok; sminklemosó tejek; sminkeltávolító készítményekkel átitatott kendők; arctisztító

maszkok; tisztító vegyületekkel átitatott eldobható törlőkendők arcon való használatra; dezodorok és

izzadásgátlók; kozmetikai készítmények fogyáshoz; ránckorrektorok; kozmetikai testradírok; arcradírok

 [kozmetikai]; hámlasztó radírok kozmetikai célokra; arcmaszkok.

 ( 111 )  238.710

 ( 151 )  2022.09.01.

 ( 210 )  M 22 00637

 ( 220 )  2022.03.07.

 ( 732 )  Agroázis Nemzetközi Kereskedelmi Kft., Mórahalom (HU)

  
( 546 )

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

 ( 111 )  238.711

 ( 151 )  2022.09.01.

 ( 210 )  M 22 00757

 ( 220 )  2022.03.21.

 ( 732 )  Indamedia Sales Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Piros Ádám, Budapest
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( 546 )

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

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

 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 )  238.712

 ( 151 )  2022.09.01.

 ( 210 )  M 22 00633

 ( 220 )  2022.03.04.

 ( 732 )  FENIXLIGHT LIMITED, Bao'an District, Shenzhen City, Guangdong Provinc (CN)

 ( 740 )  SÜLE Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  11    Kerékpár lámpák; elektromos zseblámpák; keresőlámpák, zseblámpák; lámpák járművekhez; világító

 berendezések és készülékek; bányászlámpák; búvárlámpák; lámpaüvegek.

 ( 111 )  238.715

 ( 151 )  2022.09.01.

 ( 210 )  M 22 00771

 ( 220 )  2022.03.21.

 ( 732 )  Hámori Marcell János, Balatonfüred (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  238.718

 ( 151 )  2022.09.01.

 ( 210 )  M 22 01008

 ( 220 )  2022.04.14.

 ( 732 )  aiMotive Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Mesterséges intelligencia szoftver; kép, grafika és szöveg feldolgozásához használt szoftver; számítógépes

szoftver és hardver a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás terén; számítógépes szoftver és hardver

mesterséges intelligencia rendszerek építésére; számítógépes szoftver és hardver mesterséges intelligencia

rendszerekhez való betanítási, tesztelési és validálási adatok létrehozására, kezelésére, annotálására, rögzítésére,

validálására, testreszabására és címkézésére, beleértve a mesterséges intelligencia rendszerek betanítására

használt adatok verziókövetését és nyomonkövetését; adathalmazok és adatbázisok betanítási, tesztelési és

validálási célokra, mesterséges intelligencia rendszerek fejlesztéséhez; számítógépes szoftver és hardver
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mesterséges intelligencia rendszerek összemérésére; számítógépes szoftver és hardver mesterséges intelligencia

 rendszerekhez való betanítási adatok gyűjtését lehetővé tevő érzékelők kalibrálására.

 42    Adathalmazok és adatbázisok rendelkezésre bocsátása betanítási, tesztelési és validálási célokra,

mesterséges intelligencia rendszerek fejlesztéséhez; mérnöki szolgáltatások mesterséges intelligencia

rendszerekhez való betanítási adatok összegyűjtéséhez, rögzítéséhez, annotálásához, létrehozásához,

validálásához és testreszabásához; mérnöki szolgáltatások mesterséges intelligencia rendszerekhez való betanítási

adatok gyűjtését lehetővé tevő érzékelők kalibrálása terén; számítógépes szoftvereszközök tervezése és fejlesztése

a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás terén, beleértve az érzékelőkalibráló eszközöket, rögzítő eszközöket,

összemérő eszközöket, adatkategorizáló és menedzsment eszközöket szoftver-szolgáltatások és

platform-szolgáltatások mesterséges intelligencia rendszerek felhasználók általi építését lehetővé tevő

számítógépes szoftverplatformokkal; szoftver-szolgáltatások és platform-szolgáltatások mesterséges intelligencia

rendszerekhez való betanítási, tesztelési és validálási adatok felhasználók általi létrehozását és kezelését lehetővé

tevő számítógépes szoftverplatformokkal; szoftver-szolgáltatások és platform-szolgáltatások mesterséges

intelligencia alkalmazásokhoz való adatok címkézését lehetővé tevő számítógépes szoftverplatformokkal;

szoftver-szolgáltatások és platform-szolgáltatások más számítógépes szoftverek és számítógépes interfészek

 létrehozására és fejlesztésére szolgáló számítógépes szoftverfejlesztő eszközökkel.

 ( 111 )  238.719

 ( 151 )  2022.09.01.

 ( 210 )  M 22 01007

 ( 220 )  2022.04.14.

 ( 732 )  aiMotive Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Mesterséges intelligencia szoftver; kép, grafika és szöveg feldolgozásához használt szoftver; számítógépes

szoftver és hardver a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás terén; számítógépes szoftver és hardver

mesterséges intelligencia rendszerek építésére; számítógépes szoftver és hardver mesterséges intelligencia

rendszerekhez való betanítási, tesztelési és validálási adatok létrehozására, kezelésére, annotálására, rögzítésére,

validálására, testreszabására és címkézésére, beleértve a mesterséges intelligencia rendszerek betanítására

használt adatok verziókövetését és nyomonkövetését; adathalmazok és adatbázisok betanítási, tesztelési és

validálási célokra, mesterséges intelligencia rendszerek fejlesztéséhez; számítógépes szoftver és hardver

mesterséges intelligencia rendszerek összemérésére; számítógépes szoftver és hardver mesterséges intelligencia

 rendszerekhez való betanítási adatok gyűjtését lehetővé tevő érzékelők kalibrálására.

 42    Adathalmazok és adatbázisok rendelkezésre bocsátása betanítási, tesztelési és validálási célokra,

mesterséges intelligencia rendszerek fejlesztéséhez; mérnöki szolgáltatások mesterséges intelligencia

rendszerekhez való betanítási adatok összegyűjtéséhez, rögzítéséhez, annotálásához, létrehozásához,

validálásához és testreszabásához; mérnöki szolgáltatások mesterséges intelligencia rendszerekhez való betanítási

adatok gyűjtését lehetővé tevő érzékelők kalibrálása terén; számítógépes szoftvereszközök tervezése és fejlesztése

a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás terén, beleértve az érzékelőkalibráló eszközöket, rögzítő eszközöket,

összemérő eszközöket, adatkategorizáló és menedzsment eszközöket szoftver-szolgáltatások és

platform-szolgáltatások mesterséges intelligencia rendszerek felhasználók általi építését lehetővé tevő

számítógépes szoftverplatformokkal; szoftver-szolgáltatások és platform-szolgáltatások mesterséges intelligencia

rendszerekhez való betanítási, tesztelési és validálási adatok felhasználók általi létrehozását és kezelését lehetővé

tevő számítógépes szoftverplatformokkal; szoftver-szolgáltatások és platform-szolgáltatások mesterséges

intelligencia alkalmazásokhoz való adatok címkézését lehetővé tevő számítógépes szoftverplatformokkal;

szoftver-szolgáltatások és platform-szolgáltatások más számítógépes szoftverek és számítógépes interfészek

 létrehozására és fejlesztésére szolgáló számítógépes szoftverfejlesztő eszközökkel.
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 ( 111 )  238.720

 ( 151 )  2022.09.01.

 ( 210 )  M 22 01010

 ( 220 )  2022.04.14.

 ( 732 )  aiMotive Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  9    Rendszerekhez való betanítási adatok gyűjtését lehetővé tevő érzékelők kalibrálására.

 42    Adathalmazok és adatbázisok rendelkezésre bocsátása betanítási, tesztelési és validálási célokra,

mesterséges intelligencia rendszerek fejlesztéséhez; mérnöki szolgáltatások mesterséges intelligencia

rendszerekhez való betanítási adatok összegyűjtéséhez, rögzítéséhez, annotálásához, létrehozásához,

validálásához és testreszabásához; mérnöki szolgáltatások mesterséges intelligencia rendszerekhez való betanítási

adatok gyűjtését lehetővé tevő érzékelők kalibrálása terén; számítógépes szoftvereszközök tervezése és fejlesztése

a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás terén, beleértve az érzékelőkalibráló eszközöket, rögzítő eszközöket,

összemérő eszközöket, adatkategorizáló és menedzsment eszközöket szoftver-szolgáltatások és

platform-szolgáltatások mesterséges intelligencia rendszerek felhasználók általi építését lehetővé tevő

számítógépes szoftverplatformokkal; szoftver-szolgáltatások és platform-szolgáltatások mesterséges intelligencia

rendszerekhez való betanítási, tesztelési és validálási adatok felhasználók általi létrehozását és kezelését lehetővé

tevő számítógépes szoftverplatformokkal; szoftver-szolgáltatások és platform-szolgáltatások mesterséges

intelligencia alkalmazásokhoz való adatok címkézését lehetővé tevő számítógépes szoftverplatformokkal;

szoftver-szolgáltatások és platform-szolgáltatások más számítógépes szoftverek és számítógépes interfészek

 létrehozására és fejlesztésére szolgáló számítógépes szoftverfejlesztő eszközökkel.

 ( 111 )  238.721

 ( 151 )  2022.09.01.

 ( 210 )  M 22 01012

 ( 220 )  2022.04.14.

 ( 732 )  aiMotive Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Mesterséges intelligencia szoftver; kép, grafika és szöveg feldolgozásához használt szoftver; számítógépes

szoftver és hardver a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás terén; számítógépes szoftver és hardver

mesterséges intelligencia rendszerek építésére; számítógépes szoftver és hardver mesterséges intelligencia

rendszerekhez való betanítási, tesztelési és validálási adatok létrehozására, kezelésére, annotálására, rögzítésére,

validálására, testreszabására és címkézésére, beleértve a mesterséges intelligencia rendszerek betanítására

használt adatok verziókövetését és nyomonkövetését; adathalmazok és adatbázisok betanítási, tesztelési és

validálási célokra, mesterséges intelligencia rendszerek fejlesztéséhez; számítógépes szoftver és hardver

mesterséges intelligencia rendszerek összemérésére; számítógépes szoftver és hardver mesterséges intelligencia

 rendszerekhez való betanítási adatok gyűjtését lehetővé tevő érzékelők kalibrálására.

 42    Adathalmazok és adatbázisok rendelkezésre bocsátása betanítási, tesztelési és validálási célokra,

mesterséges intelligencia rendszerek fejlesztéséhez; mérnöki szolgáltatások mesterséges intelligencia

rendszerekhez való betanítási adatok összegyűjtéséhez, rögzítéséhez, annotálásához, létrehozásához,

validálásához és testreszabásához; mérnöki szolgáltatások mesterséges intelligencia rendszerekhez való betanítási

adatok gyűjtését lehetővé tevő érzékelők kalibrálása terén; számítógépes szoftvereszközök tervezése és fejlesztése

a mesterséges intelligencia és a gépi tanulás terén, beleértve az érzékelőkalibráló eszközöket, rögzítő eszközöket,

összemérő eszközöket, adatkategorizáló és menedzsment eszközöket szoftver-szolgáltatások és

platform-szolgáltatások mesterséges intelligencia rendszerek felhasználók általi építését lehetővé tevő
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számítógépes szoftverplatformokkal; szoftver-szolgáltatások és platform-szolgáltatások mesterséges intelligencia

rendszerekhez való betanítási, tesztelési és validálási adatok felhasználók általi létrehozását és kezelését lehetővé

tevő számítógépes szoftverplatformokkal; szoftver-szolgáltatások és platform-szolgáltatások mesterséges

intelligencia alkalmazásokhoz való adatok címkézését lehetővé tevő számítógépes szoftverplatformokkal;

szoftver-szolgáltatások és platform-szolgáltatások más számítógépes szoftverek és számítógépes interfészek

 létrehozására és fejlesztésére szolgáló számítógépes szoftverfejlesztő eszközökkel.

 ( 111 )  238.722

 ( 151 )  2022.09.01.

 ( 210 )  M 21 03773

 ( 220 )  2021.11.09.

 ( 732 )  Váczi Ügyvédi Iroda, Győr (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások ingóságok és személyek fizikai védelme céljából; adózással

kapcsolatos jogi tanácsadás; egyeztetési, közvetítési és békéltetési szolgáltatások; engedélyek jogi ügyintézése;

franchise-rendszerre vonatkozó jogi tanácsadás; információnyújtás jogi szolgáltatásokkal kapcsolatban; ipari

tulajdonjogok és szerzői jogok hasznosításával kapcsolatos jogi szolgáltatások; joggal, jogi ügyekkel kapcsolatos

tanácsadási szolgáltatások; jogi dokumentumok elkészítése; jogi információk biztosítása; jogi információk

összeállítása; jogi információs szolgáltatások; jogi képviseleti szolgáltatások; jogi konzultációs szolgáltatások;

jogi kutatás; jogi segítségnyújtás szerződések készítésénél; jogi segítségnyújtó szolgáltatások; jogi szolgáltatások

a bevándorlás terén; jogi szolgáltatások szerződések tárgyalásával kapcsolatban harmadik fél számára; jogi

szolgáltatások vállalatok alapításával és bejegyzésével kapcsolatban; jogi tanácsadás és képviselet; jogi ügyekkel

kapcsolatos tájékoztatás, tanácsadás és konzultáció; jogi ügyekkel kapcsolatos szaktanácsadás; közvetítés jogi

eljárásoknál; perekkel kapcsolatos jogi szolgáltatások; peres ügyekkel kapcsolatos tanácsadás; pro bono jogi

szolgáltatások; tanácsadás peres ügyekben; tanácsadás személyes jogi ügyekkel kapcsolatban; ügyvédi

 szolgáltatások; végrendeletekkel kapcsolatos jogi szolgáltatások.

 ( 111 )  238.723

 ( 151 )  2022.09.01.

 ( 210 )  M 22 00055

 ( 220 )  2022.01.08.

 ( 732 )  Zou Shunpeng, Budapest (HU)

 ( 541 )  Peng Ge Learning Center

 ( 511 )   35    Kulturális és oktatási csereprogramok ügyintézése.

 41    Angol nyelvű oktatási szolgáltatások; diákok oktatási tevékenységekben való részvételének megszervezése;

egyetemi oktatási szolgáltatások; elemi oktatási szolgáltatások; második nyelv oktatása; oktatás biztosítása;

oktatás és tanítás; oktatás, tanítás; oktatási tanácsadási szolgáltatások; online oktatás biztosítása; oktatási

szolgáltatások nyújtása; oktatási és tanítási szolgáltatások; oktatási célú konferenciák tervezése; oktatási célú

kiállításszervezés; oktatási célú konferenciák szervezése; oktatási célú kongresszusok szervezése; oktatási célú
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bemutatók rendezése; oktatási célú bemutatók szervezése; fordítás és tolmácsolás; tolmács- és fordítói

 szolgáltatások; tolmács szolgáltatások.

 ( 111 )  238.724

 ( 151 )  2022.09.22.

 ( 210 )  M 22 00056

 ( 220 )  2022.01.08.

 ( 732 )  Zou Shunpeng, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Kulturális és oktatási csereprogramok ügyintézése.

 41    Angol nyelvű oktatási szolgáltatások; diákok oktatási tanfolyamokon való részvételének megszervezése;

diákok oktatási tevékenységekben való részvételének megszervezése; egyetemi oktatási szolgáltatások; egyetemi

vagy főiskolai oktatás; felső tagozatosok oktatása; idegen nyelvek tanításával kapcsolatos oktatási szolgáltatások;

iskolai szolgáltatások [oktatás]; karrier információs és tanácsadási szolgáltatások (oktatási és képzési tanácsadás);

karrier tanácsadás és felkészítés [képzési és oktatási tanácsadás]; karrier tanácsadás [oktatás]; karrier tanácsadási

szolgáltatások (oktatási vagy képzési tanácsadás); képzés és oktatás; képzés, tanítás és oktatás biztosítása; képzési

vagy oktatási szolgáltatások life coaching [életvezetési tanácsadás] területén; oktatás biztosítása; oktatás és

tanítás; oktatás, tanítás; oktatási célú kiállításszervezés; oktatási célú konferenciák tervezése; oktatási célú

konferenciák szervezése; oktatási célú kongresszusok szervezése; oktatási célú összejövetelek rendezése; oktatási

előadások szervezése; oktatási értékelési szolgáltatások; oktatási és tanítási szolgáltatások; oktatási és képzési

szolgáltatások; oktatási szolgáltatások nyújtása; oktatási tanácsadási szolgáltatások; oktatáskutatás; fordítás és

 tolmácsolás; tolmács- és fordítói szolgáltatások.

 ( 111 )  238.725

 ( 151 )  2022.09.01.

 ( 210 )  M 22 00773

 ( 220 )  2022.03.22.

 ( 732 )  Berényi Orsolya, Tatabánya (HU)

 ( 740 )  Kókai Judit Ügyvédi Iroda, Tatabánya

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Ingatlanközvetítés; ingatlanközvetítési szolgáltatások; pénzügyi szolgáltatások ingatlanvásárláshoz.

 ( 111 )  238.726

 ( 151 )  2022.09.01.

 ( 210 )  M 22 00250

 ( 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 )  238.727

 ( 151 )  2022.09.01.
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 ( 210 )  M 22 00254

 ( 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 )  238.728

 ( 151 )  2022.09.01.

 ( 210 )  M 22 00047

 ( 220 )  2022.01.09.

 ( 732 )  Seres Dániel, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  39    Idegenvezetés; idegenvezetői szolgáltatások; egyéni idegenvezetői szolgáltatások; idegenvezetési

szolgáltatások; kirándulások, egynapos utak és városnéző túrák szervezése; kirándulások szervezése turisták

számára; körutak és városnézések megszervezése és lebonyolítása; utazásszervezés, túraszervezés; városnézés

[turizmus]; városnézések megszervezése; szállítási szolgáltatások városnéző körutakhoz; városnéző körutak és

egynapos kirándulások tervezése és szervezése; városnéző körutak szervezése; városnéző túrák szervezése,

lebonyolítása; városnéző utak, körutak szervezése; városnézések vezetése; városnéző körutak és kirándulások

szervezése; városnéző körutak szervezése üdülési csomagok részeként; városnéző túrák szervezése; utazások,

 túrák szervezése.

 ( 111 )  238.729

 ( 151 )  2022.09.01.

 ( 210 )  M 22 00229

 ( 220 )  2022.01.25.

 ( 732 )  Tündérerdő Kft., Biatorbágy (HU)

 ( 541 )  Tündérerdő

 ( 511 )  41    Esküvői szórakoztatás megszervezése; csapatépítés (oktatás); csoportos rekreációs, szabadidős

tevékenységek szervezése; szabadidős és képzési szolgáltatások; szabadidős létesítmények üzemeltetése;

szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása; vállalati rendezvények (szórakoztatás); meditációs

képzés, tréning; nyári táborok [szórakoztatás és oktatás]; partik tervezése és lebonyolítása [szórakoztatás];

 vendéglátóipari szolgáltatások (szórakoztatás).

 43    Esküvői fogadások rendezése [étel és ital]; esküvői fogadások szervezése [helyszínek]; helyszínek

biztosítása rendezvényekhez, ideiglenes irodai férőhelyek és termek biztosítása; vendéglátás szervezése

születésnapi bulik számára; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; vendéglátással kapcsolatos

 szolgáltatások.

 45    Esküvői szertartások tervezése és szervezése; egyházi esküvői szolgáltatások; felekezeten kívüli, nem

 vallásos polgári esküvői szertartások megszervezése és lebonyolítása; polgári esküvők lebonyolítása.

 ( 111 )  238.730

 ( 151 )  2022.09.01.
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 ( 210 )  M 22 00220

 ( 220 )  2022.01.24.

 ( 732 )  Benkőné Loch Enikő, Nyíregyháza (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; szépségápolás; szépségápolás emberek részére; szépségápolási

kezelések; lábak szépségápolása; tanácsadás a szépségápolással kapcsolatban; tanácsadás az interneten keresztül a

test- és szépségápolás területén; emberi higiéniai és szépségápolási berendezések bérbeadása; kozmetikai kezelés;

kozmetikai sminkelési szolgáltatások; kozmetikai lézeres bőrkezelés; kozmetikai arc- és testkezelési

szolgáltatások; kozmetikai célú bőrbarnítási szolgáltatás [emberi használatra]; kozmetikai szolgáltatások;

kozmetikai szőreltávolító lézerkezelés; kozmetikai tanácsadó szolgáltatás; kozmetikai termékek felvitele az arcra;

kozmetikai termékek felvitele a testre; kozmetikai test-, arc- és hajápoló szolgáltatások; kozmetikai testápoló

szolgáltatások; kozmetikai testkezelések; kozmetikai vizsgálat; kozmetikával kapcsolatos tanácsadási

szolgáltatások; lézeres szőreltávolító kozmetikai kezelés; szépségszalon és fodrászati szolgáltatások; fodrászat;

 manikűr és pedikűr szolgáltatások; masszázs szolgáltatások.

 ( 111 )  238.731

 ( 151 )  2022.09.01.

 ( 210 )  M 22 00043

 ( 220 )  2022.01.07.

 ( 732 )  Magyar-Turán Közhasznú Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bérdi Erika Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Fordítás és tolmácsolás; gyakorlati képzés [szemléltetés]; idegenvezetős túrák levezetése; játékfelszerelések

kölcsönzése; könyvtári szolgáltatások; művészeti alkotások bérbeadása; oktatás biztosítása; oktatási információs

szolgáltatások; sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével; sportlétesítmények üzemeltetése;

sportpályák bérbeadása; sportversenyek rendezése; szabadidős létesítmények üzemeltetése; szabadidős

tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; színpadi díszletek

kölcsönzése; táboroztatás; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; tolmács szolgáltatások; testnevelés;

zenei produkciók; szórakoztatási szolgáltatások; időmérés sporteseményeken; nem reklámcélú szövegek

 publikálása; tornatanítás.

 ( 111 )  238.732

 ( 151 )  2022.09.01.

 ( 210 )  M 22 00058

 ( 220 )  2022.01.08.

 ( 732 )  Karli Róbert, Siklós (HU)

 ( 541 )  Csillagmesék

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

 ( 111 )  238.733

 ( 151 )  2022.09.01.

 ( 210 )  M 22 00329
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 ( 220 )  2022.02.03.

 ( 732 )  Kiss Árpád, Jánoshalma (HU)

 ( 740 )  Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Trágyák, műtrágyák, trágyafélék; természetes trágyák; lombtrágyák; lombtápok; biostimulánsok mint

növényi növekedésserkentők; kelátozott anyagok növények levéltrágyázásához; kelátozott anyagok növények

levélzetének pótlásához; kelátozott anyagok növények levélzetének táplálásához; fémkelátok, monokelátok és

mikroelem szuszpenziók mezőgazdasági trágyákként történő felhasználásra; vegyszerek és természetes anyagok

keverékei mezőgazdasági trágyákként történő felhasználásra; vegyi készítmények biocidok gyártásához; vegyi

adalékok tisztítószerekhez; fagyálló szélvédőmosó folyadékok; fagyálló folyadékok; fagyállók gépjármű

 hűtőkhöz; kötőanyagok vakolathoz.

 ( 111 )  238.734

 ( 151 )  2022.09.01.

 ( 210 )  M 22 00144

 ( 220 )  2022.01.17.

 ( 732 )  Pörcz László Tamás, Budapest (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Bár- és éttermi szolgáltatások; ételek és italok felszolgálása éttermi vendégek számára; ételek és italok

felszolgálása éttermekben és bárokban; ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek számára; éttermi

szolgáltatások étel elvitelre árusításához; éttermi szolgáltatások; éttermek [szolgáltatások]; italszolgáltatás

biztosítása; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; étel-

és italkészítés; ételek és italok felszolgálása; étel- és italkészítési szolgáltatások; sörbárok; sörkert szolgáltatások;

 pub szolgáltatások; kávézói szolgáltatások.

 ( 111 )  238.735

 ( 151 )  2022.09.01.

 ( 210 )  M 22 00253

 ( 220 )  2022.01.27.

 ( 732 )  BEIJING NEW BUILDING MATERIALS PUBLIC LIMITED COMPANY, BEIJING (CN)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   19    Gipszkarton; gipsz [építőanyag].
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 ( 111 )  238.736

 ( 151 )  2022.09.01.

 ( 210 )  M 22 00068

 ( 220 )  2022.01.10.

 ( 732 )  BONDUELLE CENTRAL EUROPE Kft., Nagykőrös (HU)

 ( 740 )  Gerey Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   29    Tartósított, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok.

 ( 111 )  238.737

 ( 151 )  2022.09.01.

 ( 210 )  M 22 00045

 ( 220 )  2022.01.07.

 ( 732 )  Agrár és Húsipari Kft., Kiskőrös (HU)

 ( 541 )  L'OraSol

 ( 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 )  238.738

 ( 151 )  2022.09.01.

 ( 210 )  M 22 00048

 ( 220 )  2022.01.09.

 ( 732 )  Seres Dániel, Budapest (HU)

 ( 541 )  Bp Beyond

 ( 511 )  39    Egyéni idegenvezetői szolgáltatások; idegenvezetési szolgáltatások; városnézések megszervezése;

városnézések vezetése; városnéző körutak és egynapos kirándulások tervezése és szervezése; kirándulások, túrák,

társasutazások szervezése; körutak és városnézések megszervezése és lebonyolítása; túrák szervezése; városnéző

 túrák szervezése, lebonyolítása.

 ( 111 )  238.739

 ( 151 )  2022.09.01.

 ( 210 )  M 21 03985

 ( 220 )  2021.11.23.

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

 ( 740 )  Kocsis István Zsolt, Budapest

 ( 541 )  IceDog

 ( 511 )  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].

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

 más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

  33    Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

 ( 111 )  238.744

 ( 151 )  2022.09.01.

 ( 210 )  M 21 02721

 ( 220 )  2021.07.12.

 ( 732 )  Trend 4All Korlátolt Felelősségű Társaság, Törökbálint (HU)
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 ( 740 )  Német Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 111 )  238.745

 ( 151 )  2022.09.02.

 ( 210 )  M 21 03062

 ( 220 )  2021.08.19.

 ( 732 )  Royalpack Group Holding Kft., Tatabánya (HU)

  

( 546 )

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

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

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

 17    Feldolgozatlan és félig feldolgozott kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai;

műanyagok és gyanták extrudált formában gyártási használatra; tömítő-, kitömő- és szigetelőanyagok; rugalmas

 csövek és tömlők, nem fémből.

 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.

 40    Hulladék és szemét újrahasznosítása; levegőtisztítás és vízkezelés; nyomtatási, nyomdai szolgáltatások;

élelmiszerek és italok tartósítása; 3D nyomtatás; anyagok fűrészelése; anyagok gyalulása; anyagok összeállítása

mások megrendelése szerint; fakitermelés, fafeldolgozás; famegmunkálás; hegesztési szolgáltatások; metszés,

 vésés; ofszetnyomás; papír simítás; papírsimítás; szitanyomás.

 ( 111 )  238.746

 ( 151 )  2022.09.02.

 ( 210 )  M 21 04149

 ( 220 )  2021.12.08.

 ( 732 )  Ármos Zoltán, Dunavecse (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   12    Távirányítós járművek, nem játékszerek.

  28    Horgászfelszerelés.

 ( 111 )  238.747

 ( 151 )  2022.09.02.

 ( 210 )  M 21 04246

 ( 220 )  2021.12.16.

 ( 732 )  Beke Péter László, Tárnok (HU)

 ( 740 )  Dr. Berényi Krisztina, Budapest

 ( 541 )  Olajdoki

 ( 511 )  4    Kenőanyagok; motorolaj; motorolajok.
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 ( 111 )  238.748

 ( 151 )  2022.09.02.

 ( 210 )  M 21 03769

 ( 220 )  2021.11.09.

 ( 732 )  Váczi Ügyvédi Iroda, Győr (HU)

 ( 541 )  VUI

 ( 511 )  45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások ingóságok és személyek fizikai védelme céljából; adózással

kapcsolatos jogi tanácsadás; egyeztetési, közvetítési és békéltetési szolgáltatások; engedélyek jogi ügyintézése;

franchise-rendszerre vonatkozó jogi tanácsadás; információnyújtás jogi szolgáltatásokkal kapcsolatban; ipari

tulajdonjogok és szerzői jogok hasznosításával kapcsolatos jogi szolgáltatások; joggal, jogi ügyekkel kapcsolatos

tanácsadási szolgáltatások; jogi dokumentumok elkészítése; jogi információk biztosítása; jogi információk

összeállítása; jogi információs szolgáltatások; jogi képviseleti szolgáltatások; jogi konzultációs szolgáltatások;

jogi kutatás; jogi segítségnyújtás szerződések készítésénél; jogi segítségnyújtó szolgáltatások; jogi szolgáltatások

a bevándorlás terén; jogi szolgáltatások szerződések tárgyalásával kapcsolatban harmadik fél számára; jogi

szolgáltatások vállalatok alapításával és bejegyzésével kapcsolatban; jogi tanácsadás és képviselet; jogi ügyekkel

kapcsolatos tájékoztatás, tanácsadás és konzultáció; jogi ügyekkel kapcsolatos szaktanácsadás; közvetítés jogi

eljárásoknál; perekkel kapcsolatos jogi szolgáltatások; peres ügyekkel kapcsolatos tanácsadás; pro bono jogi

szolgáltatások; tanácsadás peres ügyekben; tanácsadás személyes jogi ügyekkel kapcsolatban; ügyvédi

 szolgáltatások; végrendeletekkel kapcsolatos jogi szolgáltatások.

 ( 111 )  238.749

 ( 151 )  2022.09.02.

 ( 210 )  M 21 03851

 ( 220 )  2021.11.16.

 ( 732 )  UAB Furniture1, Vilnius (LT)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  bútor1

 ( 511 )   35    Bútorok kis- és nagykereskedelme; bútorok online kereskedelme.

 ( 111 )  238.750

 ( 151 )  2022.09.02.

 ( 210 )  M 21 02537

 ( 220 )  2021.06.24.

 ( 732 )  FOLTIN GLOBE Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Nagytarcsa (HU)

 ( 740 )  Lászka 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; tejszín; tejszín (tejtermékek);

 étkezési olajok és zsírok.

 ( 111 )  238.751

 ( 151 )  2022.09.02.

 ( 210 )  M 21 04005

 ( 220 )  2021.11.24.

 ( 732 )  Pecznyik Viktor, Kiskőrös (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   33    Tokaj eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok, pezsgők, ízesített borok, bor alapú italok.

 ( 111 )  238.752

 ( 151 )  2022.09.02.

 ( 210 )  M 21 03065

 ( 220 )  2021.08.19.

 ( 732 )  Royalpack Group Holding Kft., Tatabánya (HU)

  

( 546 )

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

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

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

 17    Feldolgozatlan és félig feldolgozott kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai;

műanyagok és gyanták extrudált formában gyártási használatra; tömítő-, kitömő- és szigetelőanyagok; rugalmas

 csövek és tömlők, nem fémből.

 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.

 40    Hulladék és szemét újrahasznosítása; levegőtisztítás és vízkezelés; nyomtatási, nyomdai szolgáltatások;

élelmiszerek és italok tartósítása; 3D nyomtatás; anyagok fűrészelése; anyagok gyalulása; anyagok összeállítása

mások megrendelése szerint; fakitermelés, fafeldolgozás; famegmunkálás; hegesztési szolgáltatások; metszés,

 vésés; ofszetnyomás; papír simítás; papírsimítás; szitanyomás.

 ( 111 )  238.753

 ( 151 )  2022.09.02.

 ( 210 )  M 21 04245

 ( 220 )  2021.12.16.

 ( 732 )  Ed.Haas Hungaria Kft., Győr (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Vitaminkészítmények.

 32    Készítmények italok előállításához; pasztillák vagy por alakú italkoncentrátumok alkoholmentes italokhoz;

alkoholmentes gyümölcsitalok; gyümölcskivonatok; alkoholmentes italok; szörpök italokhoz; termékek

 ásványvizek, szénsavas vizek előállításához.
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 ( 111 )  238.754

 ( 151 )  2022.09.02.

 ( 210 )  M 21 02536

 ( 220 )  2021.06.24.

 ( 732 )  FOLTIN GLOBE Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Nagytarcsa (HU)

 ( 740 )  Lászka Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Globetti

 ( 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; tejszín; tejszín (tejtermékek);

 étkezési olajok és zsírok.

 ( 111 )  238.755

 ( 151 )  2022.09.02.

 ( 210 )  M 21 04139

 ( 220 )  2021.12.07.

 ( 732 )  Szabó Gyula, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Bőrápoló készítmények; dezodorok; dörzsölő készítmények a testen történő használatra; esszenciális olajok;

folyékony szappanok; fürdőgolyók; fürdősók; illatszer készítmények; készítmények borotválkozáshoz;

kölnivizek; masszírozáshoz használt olajak; napvédő, napozó készítmények [kozmetikumok]; olajok test- és

 szépségápoláshoz; parfümök; sampon; szappanok; tusfürdők.

 18    Aktatáskák; alkalmi kistáskák; alkalmi táskák [clutch]; bérlettartók; bevásárlótáskák; boston táskák; bőr és

irha kulcstartó tokok; bőr irattartók; bőrből készült kézitáskák; bőrből készült táskák és pénztárcák; bőröndök,

útitáskák [poggyász]; bőrszíjak; diplomatatáskák; ernyők, esernyők; estélyi kézitáskák; hátizsákok, hátitáskák;

iskolatáskák; kártyatartó tárcák; neszesszerek; pelenkázótáskák; pénztárcák, erszények; piperetáskák üresen;

 retikülök; satchel táskák; sporttáskák; strandtáskák; táskák, kézitáskák; válltáskák, tarisznyák; vászontáskák.

 25    Alsóruházat, fehérneműk; bakancsok, csizmák; baseball sapkák; blézerek; blúzok; bőrcipők;

csokornyakkendők; derékszíjak, övek; divatos kalapok, fejkendők; esküvői ruhák; esőköpenyek, esőkabátok;

estélyi ruházat; farmerruházat; férfi és női dzsekik, kabátok, nadrágok, mellények; férfi és női fürdőruhák és

fürdőnadrágok; férfi és női lábbeli; férfi, női és gyermek ruházat; fürdőköpenyek, fürdőköntösök; hálóruhák,

alváshoz használt ruhák; harisnyaáruk, kötöttáruk; ingek; kardigánok; kendők [ruházat]; kesztyűk; köntösök,

pongyolák; kötöttáruk [ruházat]; melegítőfelsők; melegítőnadrágok; menyasszonyi ruhák; nyakkendők;

nyaksálak; öltönyök; papucsok; pólóingek, kötött ingek, pólók; pulóverek; sapkák; sportruházat; strandkalapok;

 szandálok; szoknyák; zakók, dzsekik; zoknik és harisnyák; zsebkendők.

 ( 111 )  238.756

 ( 151 )  2022.09.02.

 ( 210 )  M 21 03998

 ( 220 )  2021.11.23.

 ( 732 )  NASZÁLYTEJ Tejfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt., Vác (HU)

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

 ( 541 )  TOFFINI

 ( 511 )  29    Tofu; tofus pogácsák; tofu-alapú rágcsálnivalók; nem fagyasztott tofu (tofu nao); tofu rudacskák; sült tofu

szeletek [aburaage]; szójabab, tartósított, táplálkozási használatra; szójabab, feldolgozva; szójababkonzervek;

szójapogácsák; szójatej; szója (tartósított); szója [előkészített]; erjesztett szójabab [natto]; szója chips; szójaalapú
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ételszeletek; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek),

kompótok; tej, sajt, vaj, joghurt; étkezési olajok és zsírok; kefir [tejes ital]; aludttej; cottage cheese; erjesztett tejes

italok étkezési célokra; növényi alapú tejszín; sűrített tej; tejföl; tejpor; tejsavbaktériumot tartalmazó italok;

 tejsavó; tejszínhab; tejszín [tejtermékek]; túró [quark]; vajkrém.

 30    Szójaszószok; szójabab pástétom; szójabab krém [ételízesítő]; rizs, tészta és metélt; lisztek és más

gabonakészítmények; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet, szószok;

almaszósz [ízesítők/fűszerek]; chutney [fűszeres ízesítő]; darált fokhagyma [fűszer]; fűszeres készítmények

ételekhez; gyömbér [fűszer]; gyömbérpaszta [ízesítőszer]; harissa [ízesítő]; mustár; piccalilli (zöldséges, fűszeres

szósz); szirupok és melasz; szószok [ízesítőszerek, fűszeres mártások]; tamarind [ízesítő]; vörösáfonya-szósz

 [ízesítők/fűszerek].

 ( 111 )  238.763

 ( 151 )  2022.09.06.

 ( 210 )  M 22 00011

 ( 220 )  2022.01.04.

 ( 732 )  Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  238.764

 ( 151 )  2022.09.06.

 ( 210 )  M 22 00014

 ( 220 )  2022.01.04.

 ( 732 )  BIOEXTRA Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. M. Tóth Balázs ügyvéd, Budapest

 ( 541 )  Ferrovit

 ( 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 )  238.765

 ( 151 )  2022.09.06.

 ( 210 )  M 22 00015

 ( 220 )  2022.01.04.

 ( 732 )  SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS, Rueil-Malmaison (FR)

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

 ( 541 )  MUREVA

 ( 511 ) 9    Tudományos, elektromos és elektronikus eszközök és műszerek elektromos áram szállítására, szolgáltatására,

átalakítására, felhalmozására, szabályozására, szűrésére, mérésére, jelzésére, ellenőrzésére vagy működtetésére,

az ilyen eszközök és műszerek elektromos vagy elektronikus alkatrészei, nevezetesen gyűjtősínek, elektromos

kábelek, biztosítékok, indítók, időzítők, biztonsági kapcsolók, nyomáskapcsolók, panelek, terhelési központok,

kapcsolótáblák, elektromos mérőberendezések, érzékelők, elektromos járművek vezérlői; vezérlőpanelek;

elektromos csatlakozók és aljzatok; elektromos konnektorok; mozgatható aljzatok; több csatlakozóaljzat-blokkok;

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 18. szám, 2022.09.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2311



megszakító panelek; elektromos áramköri kapcsolók; elektromos áramkapcsolók; villanykapcsolók; elektromos

kapcsolók; fényérzékelőket és kapcsolókat tartalmazó fényrendszerek; túlfeszültség-védők; vezeték nélküli és

vezetékes vezérlőket, világítást tartalmazó épület és otthon automatizálási rendszerek; távoli megszakító vezérlő

kapcsolók; elektromos készülékek, töltőállomások elektromos járművek töltéséhez; mozgásérzékelők; biztonsági

rendszerek; hőérzékelők; kábelcsatlakozók; rolókhoz, paravánokhoz, függönyökhöz, redőnyökhöz, ablakokhoz,

ajtókhoz, garázsajtókhoz, kapukhoz és rácsokhoz használt motorok vezérlésére és távvezérlésére szolgáló

 elektromos vagy elektronikus készülékek és műszerek.

 ( 111 )  238.766

 ( 151 )  2022.09.06.

 ( 210 )  M 22 00612

 ( 220 )  2022.03.02.

 ( 732 )  Agrárminisztérium, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

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

 ( 111 )  238.767

 ( 151 )  2022.09.06.

 ( 210 )  M 22 00734

 ( 220 )  2022.03.17.

 ( 732 )  Revio Kft., Jászdózsa (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Villanyszerelők által nyújtott szolgáltatások; villamossági, építőipari szolgáltatások; építőipari

szaktanácsadási és tájékoztatási szolgáltatások; okosotthon tervezésével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások;

okosotthon berendezéseinek üzembehelyezésével kapcsolatos szolgáltatások; okosotthon berendezéseinek

javítása vagy karbantartása; épületek felújítása; klímaberendezések felújítása; konyhák felújítása; apartman

felújítási szolgáltatások; kiskereskedelmi helyiségek felújítása; elektromos vezetékek felújítása; épületek belső

felújítása; fürdőszobai szerelvények felújítása; épületek szakértői felújítása; épületek felújításának felügyelete;

épületek felújításával kapcsolatos információszolgáltatás; elektromos vezetékek felújítása, javítása és

karbantartása; épületek kivitelezése; villamossági, elektronikai kivitelezési szolgáltatások; elektromos

kivitelezési, üzembe helyezési szolgáltatások; lakások napelemes áramellátó rendszereinek üzembe helyezése;

napelemes áramellátó rendszerek üzembe helyezése nem lakóépületekhez; áramfejlesztő készülékek és

berendezések karbantartása, szervizelése és javítása; áramfejlesztési célra szánt készülékek üzembe helyezése;

elektromos világító- és áramellátó rendszerek üzembe helyezése; áramelosztó vagy -szabályozó gépek és

berendezések javítása vagy karbantartása; építés; építésfelügyelet; infrastruktúra építés; lakóingatlan-építés;

mennyezet építés; galériák építése; épületrészek építése; házak építése; épületek építése; építési szolgáltatások;

magánlakások építése; üzletek építése; konyhák építése; lakóingatlanok építése; házbővítések építése; építési

menedzsment; csővezetékek építése; tetők építése; lakáscélú építéssel kapcsolatos építési szolgáltatások;

ingatlanfejlesztési szolgáltatások [építés]; energia infrastruktúra építés; közüzemi infrastruktúra építés; helyszínek

előkészítése [építés]; építési munka felügyelete; egyedi épületek építése; építési tanácsadó szolgáltatások; irodák,
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irodaházak építése; kereskedelmi ingatlanok építése; építési projektmenedzsment szolgáltatások; építési

munkálatok előregyártott házaknál; általános építési vállalkozói szolgáltatások; társasházak, apartmanházak,

többlakásos épületek építése; helyszíni építési projekt-menedzselési szolgáltatások; közművekkel kapcsolatos

építési információk szolgáltatása; napenergiát hasznosító közhasznú létesítmények építése; kábelezéssel

kapcsolatos földalatti építési munkák; vezetékekkel kapcsolatos földalatti építési munkák; lakó- és kereskedelmi

épületek építése; építési [építkezési] és javítási szolgáltatások; árnyékolórácsok, zajvédő falak, kerítések építése;

épületek építésével kapcsolatos online információ szolgáltatás; helyszíni projektirányítás épületek építésével

kapcsolatban; építés, építkezés és bontás; légkondicionáló berendezések javítása; légkondicionáló-tisztítási

szolgáltatások; légkondicionáló berendezések tervszerű szervizelése; légkondicionálási, klímatechnikai

vállalkozási szolgáltatások; légkondicionáló berendezések telepítése és javítása; légkondicionáló berendezések

javításával vagy karbantartásával kapcsolatos információszolgáltatás; légkondicionáló berendezések üzembe

helyezése, karbantartása és javítása; fűtő, szellőztető és légkondicionáló berendezések üzembe helyezése,

karbantartása és javítása; fűtési rendszerek karbantartása és javítása; fűtéstechnikai szolgáltatások; fűtő- és

hűtőberendezések üzembe helyezéséhez kapcsolódó tanácsadás; fűtő- és hűtőberendezések üzembe helyezése;

fűtőberendezések beszerelése; fűtőberendezések tervszerű szervizelése; fűtőberendezések üzembe helyezése,

javítása és karbantartása; fűtőkészülékek javítása és karbantartása; geotermikus fűtőberendezések építése;

központi fűtés beszerelése; központi fűtés-rendszerek üzembe helyezése; napenergiás fűtőrendszerek üzembe

helyezése; napenergiával működő fűtőberendezések karbantartása és javítása; szellőztető berendezések javítása;

szellőztető berendezések üzembe helyezése; szellőztető berendezések tervszerű szervizelése; szellőztető

 berendezések javítása és karbantartása; szellőző- és porelszívó rendszerek üzembe helyezése.

 42    Okosotthon tervezésével kapcsolatos mérnöki szolgáltatások; mérnöki tervezés; mérnöki kutatás; mérnöki

és számítógépes mérnöki szolgáltatások; technológiai mérnöki elemzés; mérnöki projektmenedzsment

szolgáltatások; mérnöki jelentések készítése; mérnöki tervezési szolgáltatások; műszaki, mérnöki felmérések;

mérnöki munkák, szolgáltatások; mérnöki megvalósíthatósági tanulmányok; mérnöki felmérések lebonyolítása;

mérnöki tanácsadó szolgáltatások; mérnöki tervezés és konzultáció; építészeti és mérnöki szolgáltatások; mérnöki

építési rendszerek tervezése; számítógépes programozással kapcsolatos mérnöki szolgáltatások; mérnöki

szolgáltatások az energiatechnológia területén; energiaszolgáltató rendszerekkel kapcsolatos mérnöki

szolgáltatások; mérnöki szolgáltatások az építőipari technológia területén; elektronikus rendszerek tervezéséhez

kapcsolódó mérnöki szolgáltatások; villamosmérnöki szolgáltatások; technológiai szolgáltatásokhoz kapcsolódó

 tanácsadás a villamos energia és energiaellátás területén.

 ( 111 )  238.768

 ( 151 )  2022.09.06.

 ( 210 )  M 22 00113

 ( 220 )  2022.01.13.

 ( 732 )  CAN Technologies, Inc., Wayzata, Minnesota (US)

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

 ( 541 )  LECKER

 ( 511 )  31    Mezőgazdasági termények, kertészeti és erdészeti termékek; nyers és feldolgozatlan gabonafélék és magok;

 friss gyümölcsök és zöldségek; természetes növények és virágok; élő állatok; állateledelek; maláta.

 ( 111 )  238.769

 ( 151 )  2022.09.06.

 ( 210 )  M 22 00451

 ( 220 )  2022.02.15.

 ( 732 )  Medifood Hungary Innovation Kft., Törökbálint (HU)

 ( 541 )  MediDia

 ( 511 ) 5    In vitro diagnosztikai készítmények gyógyászati célokra; in vitro készítmények ovuláció megjóslásához,

otthoni használatra; in vitro nem-meghatározási tesztkészletek; reagensek in vitro laboratóriumi használatra
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[állatgyógyászati célokra]; reagensek in vitro laboratóriumi használatra [gyógyászati célokra]; in vitro

készítmények az ovuláció megjóslásához; diagnosztikai készítmények és anyagok; radiofarmakon készítmények

diagnosztikai célokra; radioizotóp markerek terápiás vagy diagnosztikai használatra; állatgyógyászati

diagnosztikai reagensek; antiszérumok diagnosztikai célokra; biológiai diagnosztikai reagensek gyógyászati célra;

diagnosztikai anyagok gyógyszerészeti használatra; diagnosztikai anyagok orvosi célokra; diagnosztikai csíkok

anyatej tesztelésére gyógyászati célokból; diagnosztikai kémiai reagensek orvosi, gyógyászati használatra;

diagnosztikai készítmények gyógyászati vagy állatgyógyászati alkalmazásra; diagnosztikai készítmények

gyógyászati használatra; diagnosztikai készítmények; diagnosztikai reagensek orvosi, gyógyászati használatra;

diagnosztikai szerek állatgyógyászati használatra; diagnosztikai szerek gyógyászati használatra; diagnosztikai

terhességi tesztekhez használatos reagensek; diagnosztikai tesztekhez használatos reagensek [állatorvosi

használatra]; diagnosztikai vizsgálóanyagok orvosi használatra; gyógyászati célú diagnosztikai tesztekhez

használt reagensek; gyógyászati diagnosztikai reagensek; gyógyászati diagnosztikai tesztcsíkok; indikátorok

gyógyászati diagnosztikához; klinikai diagnosztikai reagensek; kontrasztanyagok diagnosztikai ultrahangos

képalkotáshoz; orvosi diagnosztikai reagensek és próbák a testfolyadékok tesztelésére; radioaktív készítmények

 állatgyógyászati diagnosztikához.

 ( 111 )  238.770

 ( 151 )  2022.09.06.

 ( 210 )  M 22 00605

 ( 220 )  2022.03.02.

 ( 732 )  Kventurez Kft., Budaörs (HU)

  

( 546 )

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

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

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

 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.

 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].

 ( 111 )  238.771

 ( 151 )  2022.09.06.

 ( 210 )  M 22 00017

 ( 220 )  2022.01.04.

 ( 732 )  Millenáris Tudományos Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 541 )  Millenáris

 ( 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 )  238.772

 ( 151 )  2022.09.06.

 ( 210 )  M 22 00747
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 ( 220 )  2022.03.18.

 ( 732 )  Baki Béla, Budapest (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Média tartalmak; letölthető média; letölthető alkalmazások mobil eszközökkel történő használatra; mobil

 alkalmazások.

  35    Internetes szolgáltatásokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése; hirdetés és reklámozás.

 38    Videók, mozifilmek, képek, ábrák, szövegek, fényképek, játékok, felhasználó által létrehozott tartalmak,

audiotartalmak és információk interneten keresztül történő továbbítása; üzenetküldési szolgáltatások; szöveges

 üzenet szolgáltatások.

 41    Interaktív szórakoztatás; interaktív szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztatás biztosítása videók

formájában, weboldalon keresztül; szórakoztatás; online szórakoztatás nyújtása; online szórakoztatás; online

interaktív szórakoztatás; könnyed szórakoztató szolgáltatások; online, nem letölthető videók biztosítása; online

 nem letölthető képek biztosítása; online nem letölthető audiotartalmak biztosítása.

 45    Társkereső szolgáltatások; társkereső klubok; internetes társkereső szolgáltatások; számítógépes társkeresési

szolgáltatások; internet alapú társkereső, partnerkereső és ismerkedési szolgáltatások; ismeretségi, közösségi

hálózaton keresztül nyújtott társkereső szolgáltatások; társkereső ügynökségi szolgáltatások; videós társkereső

szolgáltatások; társasági kísérő szolgáltatások; társasági ismerkedési szolgáltatások [személyes bemutatkozás];

 internet alapú ismerkedési szolgáltatások.

 ( 111 )  238.773

 ( 151 )  2022.09.06.

 ( 210 )  M 21 03338

 ( 220 )  2021.09.21.

 ( 732 )  Baksa Csaba Gábor, Diósd (HU)

 ( 740 )  Dr. Sebők Levente-István Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   35    Különleges rendezvények promóciója; koncertek promóciója [reklámozása]; zenei koncertek promóciója.

 41    Lemezlovas [DJ] szolgáltatások; lemezlovasok, DJ szolgáltatások partikra és különleges rendezvényekre;

vizuális és zenés szórakoztatás szervezése; zenés előadások; zenés előadások szervezése; zenés koncertek; zenés

műsorok rendezése; zenés show-k rendezése; zenés szórakoztatás; zenés szórakoztatási szolgáltatások; zenés

szórakoztató rendezvények szervezése; táncos rendezvények; táncos rendezvények szervezése; jegyfoglalás

koncertekre; koncert szolgáltatások; koncertek bemutatása; koncertek lebonyolítása [szervezése és lebonyolítása];

koncertek mint szórakoztatási szolgáltatások; koncertek szervezése; koncertek szervezése, lebonyolítása és

rendezése; koncertekkel kapcsolatos szolgáltatások; koncertszolgáltatások; zenei koncertek szervezése és

 lebonyolítása.

 ( 111 )  238.774

 ( 151 )  2022.09.06.

 ( 210 )  M 21 04084

 ( 220 )  2021.12.01.

 ( 732 )  Martinecz Beatrix, Budapest (HU)

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 18. szám, 2022.09.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2315



  

( 546 )

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

  41    Nevelés; szakmai képzés; coaching; oktatási és képzési szolgáltatások; kulturális szolgáltatások.

 ( 111 )  238.775

 ( 151 )  2022.09.06.

 ( 210 )  M 21 02024

 ( 220 )  2021.05.20.

 ( 732 )  F&R Partner Kft., Budaörs (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

 ( 541 )  NASIZZ!

 ( 511 )   30    Cukrászsütemények.

 ( 111 )  238.776

 ( 151 )  2022.09.06.

 ( 210 )  M 21 03741

 ( 220 )  2021.11.08.

 ( 732 )  Nemes Miklós, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

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

  25    Ruházati cikkek; cipők; fejfedők.

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

zöldségek; zselék; lekvárok (dzsemek); kompótok; tojások; tej; sajt; vaj; joghurt; kakaós tejital; reggeli kakaós

 tejital; reggeli tejital; vaníliás tejital; reggeli tejitalok; étkezési olajok és zsírok.

 30    Kávé; tea; kakaó és kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények; édes kekszek; sós kekszek;

reggeliző pelyhek; müzliszeletek; natúr müzliszelet; gyümölcsös müzliszelet; csokis müzliszelet; joghurtos

 müzliszelet; péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; pudingok, kenyér.

 ( 111 )  238.777

 ( 151 )  2022.09.06.

 ( 210 )  M 21 03604

 ( 220 )  2021.10.19.

 ( 732 )  Mercarius Flottakezelő Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   37    Gépjármű javítása; gépjárműkarbantartási és -javítási szolgáltatások; gépjármű-akkumulátorok töltése.

 39    Gépjárműkölcsönzés; gépjárműkölcsönzési szolgáltatások; gépjárművek bérbeadása; közúti gépjárművek

 bérbeadása; elektromos autók bérbeadása.
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 ( 111 )  238.793

 ( 151 )  2022.09.21.

 ( 210 )  M 21 02952

 ( 220 )  2021.08.04.

 ( 732 )  Nemzeti Szociálpolitikai Intézet, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

műgyanták, műanyagok; tűzoltó és tűzmegelőző keverékek; fémek edzésére és hegesztésére szolgáló

készítmények; anyagok állatbőrök cserzéséhez; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok; gittek és egyéb töltőpépek;

 komposzt, trágyák, műtrágyák; biológiai készítmények ipari és tudományos felhasználásra.

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

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

 nyomtatáshoz és képzőművészethez.

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

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

 csiszolószerek.

4    Ipari olajok és zsírok, viasz; kenőanyagok; porfelszívó, portalanító és porlekötő termékek; tüzelőanyagok

 (beleértve a motorbenzineket) és világítóanyagok; viaszgyertyák, gyertyabelek.

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).

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

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

7    3D nyomtató tollak; ásványvízgyártásban használt gépek; betűöntő gépek [nyomdaipar]; betűszedő gépek

[fényszedés]; betűszedő gépek [nyomdászat]; bolyhozógépek; bőrmegmunkáló gépek; bőrvágó gépek; címkézők

[gépek]; csipkeverőgépek; csomagológépek (1); csomagológépek (2); csomagológépek (3); dombornyomó gépek;

enyvezőgépek; fazekaskorongok; fejőgépek; festékező készülékek nyomdagépekhez; festőgépek; fonógépek (1);

fonógépek (2); formázó és dagasztógépek; gépesített etetőgépek haszonállatoknak; nyomdagépek; nyomdagépek,

nyomtatógépek fémlemezre történő nyomtatáshoz; nyomdagépek, tipográfiai gépek; nyomdai [tipográfiai] prések

(1); nyomdai [tipográfiai] prések (2); rokkák; sörfőző gépek; sörpumpák; szőlőprések (1); szőlőprések (2);

szövőgépek; szövőgépek harisnyagyártáshoz; szövőszékek; varrógépek; varrógépek, tűzőgépek; motorok (a

szárazföldi járműmotorok kivételével); tengelykapcsolók és erőátviteli elemek (a szárazföldi járművek céljára

készültek kivételével); mezőgazdasági szerszámok, kézi szerszámok kivételével; keltetőgépek; árusító automaták.

8    Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; oldalfegyverek, lőfegyverek kivételével;

 borotvák.

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
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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.

 10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek; művégtagok, műszemek és

műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok; fogyatékkal élők számára kialakított terápiás eszközök és

segédeszközök; masszírozó készülékek; készülékek, eszközök és árucikkek csecsemők gondozásához; szexuális

 tevékenységet elősegítő készülékek, eszközök és árucikkek.

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

 berendezések.

  12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

  13    Lőfegyverek; lőszerek és lövedékek; robbanóanyagok; tűzijátékok.

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

  15    Hangszerek; kottatartók és hangszerállványok; karmesteri pálcák.

 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.

 17    Feldolgozatlan és félig feldolgozott kaucsuk, guttapercha, gumi, azbeszt, csillám és ezek pótanyagai;

műanyagok és gyanták extrudált formában gyártási használatra; tömítő-, kitömő- és szigetelőanyagok; rugalmas

 csövek és tömlők, nem fémből.

 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.

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

villák kivételével; fésűk és szivacsok; kefék (az ecsetek kivételével); kefegyártáshoz használt anyagok;

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

 porcelán- és fajanszáruk.

 22    Kötelek és zsinegek; hálók; sátrak és ponyvák; napellenző tetők textilanyagokból vagy műanyagokból;

vitorlák; zsákok ömlesztett áru szállításához és tárolásához; párnázó-, bélelő- és tömőanyagok, a papír, karton,

 gumi vagy műanyagok kivételével; nyers textilrostok és ezek helyettesítő anyagai.

  23    Fonalak és cérnák textilipari felhasználásra.

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

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

 gombostűk és tűk; művirágok; hajdíszek; póthajak.

 27    Szőnyegek, lábtörlők (szalmából), gyékények és nádfonatok, linóleum és más padlóburkolatok; falikárpitok,

 nem textilből.

  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, aludttej, cottage cheese,

erjesztett tejes italok étkezési célra, fermentált tejtermékek, kefír, tejturmixok, sűrített tej, tejes italok, sült tej,

 tejföl, tejhelyettesítők, tejszínhab, tejszín, vajkrém; étkezési olajok és zsírok.

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

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

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

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

 más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

  33    Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

 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.

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

 37    Építőipari szolgáltatások; bányászati kitermelés, olaj- és gázfúrás; árvízvédelmi rendszerek telepítése és

javítása; betörésvédelmi riasztórendszerek felszerelése és javítása; biztonsági zárak javítása; bútorfelújítás,

restaurálás; elektromos berendezések üzembe helyezése és javítása; fagyasztókészülékek üzembe helyezése és

javítása; fűtőberendezések üzembe helyezése és javítása; felvonók felszerelése és javítása; fényképezőgépek

javítása; gépek üzembe helyezése és javítása; hangszerek restaurálása; irodagépek üzembe helyezése és javítása;

járművek karbantartása és javítása; légkondicionáló berendezések telepítése és javítása; műtárgyak restaurálása;

öntözőberendezések üzembe helyezése és javítása; repülőgépek karbantartása és javítása; telefonok üzembe

 helyezése és javítása.

  38    Távközlési szolgáltatások.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 40    Hulladék és szemét újrahasznosítása; levegőtisztítás és vízkezelés; nyomtatási, nyomdai szolgáltatások;

élelmiszerek és italok tartósítása; 3D nyomtatás; ablaküveg színezése felületbevonással; anyagok, kelmék

beszegése; anyagok összeállítása mások megrendelése szerint; borok termelése mások javára; bőrfestés;

bőrmegmunkálás; cipőfestés; élelmiszerek füstölése; értéknövelő újrahasznosítás [hulladék-újrahasznosítás];

ezüstözés; famegmunkálás; felvetés [szövés]; fényképnyomtatás; fénynyomat, fotogravűr; fényszedési

szolgáltatások; festési szolgáltatások; filmelőhívás; gyapjúfeldolgozás; hímzés; hulladékok és újrahasznosítható

anyagok osztályozása; kallózás, ványolás; kenyér egyedi igények szerinti előállítása; kerámiakészítés;

kovácsolás; könyvkötészet; laminálás, nyújtás; mérték utáni szabóság; mintanyomás; műtárgyak bekeretezése;

nyomtatási, nyomdai szolgáltatások; papír simítás (1); papír simítás (2); polírozás [csiszolás]; ruhaanyag festése

(1); ruhaanyag festése (2); ruhaanyagok előzsugorítása, beavatása; ruhaanyagok gyűrésállóvá tétele; ruhaanyagok

szabása; ruhák átalakítása; sörfőzés; steppelés; színszétválasztás; szitanyomás; szőrmefestés; szőrmék fényezése;

szőrme moly elleni kezelése; szőrme szatinálása; szűcsmunkák; textilanyagok fehérítése; textilanyagok

kikészítése, appretúrája (1); textilanyagok kikészítése, appretúrája (2); textilanyagok molymentesítése; textília

 impregnálása, vízhatlanná tétele; varrás; vízkezelés.

  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.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

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

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

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

vitarendezési szolgáltatások; arbitrációs szolgáltatások; domain nevek lajstromozása, regisztrálása [jogi

szolgáltatások]; galambok elengedése különleges alkalmakkor; házi kedvencek felügyelete [helyben]; horoszkóp

készítés; horoszkópos tanácsadás; kártyavető szolgáltatások; kutyasétáltató szolgáltatások; öltözködési

 segítségnyújtás kimonó viseléséhez; ruházat kölcsönzése.
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 ( 111 )  238.800

 ( 151 )  2022.09.06.

 ( 210 )  M 21 03413

 ( 220 )  2021.09.29.

 ( 732 )  Next Movement Solution Betéti Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bacsek György, Budapest

 ( 541 )  Mucho Libre

 ( 511 )  43    Bisztró [büfé] szolgáltatások; alkoholos italok felszolgálása; bár- és éttermi szolgáltatások; bár

szolgáltatások; büfészolgáltatások koktélbárok számára; 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

felszolgálása fánkboltokban; ételek és italok biztosítása fánkboltokban; ételek és italok készítése és biztosítása

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

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

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

[szolgáltatások]; éttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások, beleértve az engedéllyel rendelkező bár

létesítményeket, szolgáltatásokat; éttermi szolgáltatások étel elvitelre árusításához; gyorséttermek, snack bárok;

gyorséttermi szolgáltatások; italszolgáltatás biztosítása; juice bár szolgáltatásai; kantinok, büfék, étkezdék;

kávéházi szolgáltatás; kávézói szolgáltatások; klub szolgáltatások étel és ital biztosítására; koktélbárok

szolgáltatásai; magán vacsoraklub szolgáltatások; mobil éttermi szolgáltatások; night club szolgáltatások

[ételszolgáltatás]; önkiszolgáló éttermek; pultosszolgáltatások; snack-szolgáltatások; sörkert szolgáltatások;

szolgáltatások ételek biztosításához; szolgáltatások italok biztosításához; tapas bárok; vállalati vendéglátás (étel

 és ital szolgáltatása); vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás].

 ( 111 )  238.818

 ( 151 )  2022.09.07.

 ( 210 )  M 22 00686

 ( 220 )  2022.03.09.

 ( 732 )  Gironde Kft., Terpes (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikai és tisztálkodási készítmények, tusfürdő, folyékony szappan, sampon, hajbalzsam.

 ( 111 )  238.819

 ( 151 )  2022.09.07.

 ( 210 )  M 21 04201

 ( 220 )  2021.12.14.

 ( 732 )  Kisteleki M+M Sajtgyártó Kft., Kistelek (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Előhűtött vagy gyorsfagyasztott, sajtot tartalmazó baromfihús; sajtot tartalmazó baromfihús készítmények;
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sajtot tartalmazó tejtermékek panírozva vagy anélkül, nyersen, hőkezelve, elősütve vagy készre sütve; sajtot és

fűszereket, tej alapú, állati alapú, gabona alapú, valamint növényi alapú összetevőket, töltelékeket tartalmazó,

 vagy töltelék nélküli, más élelmiszerekkel társított tartósított, nyers, kész- és félkész ételek.

 ( 111 )  238.820

 ( 151 )  2022.09.07.

 ( 210 )  M 22 01059

 ( 220 )  2022.04.20.

 ( 732 )  Karlo Kft., Miskolc (HU)

 ( 740 )  Kacsukpatent Európai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

 ( 541 )  LEAFIT

 ( 511 ) 9    Okostelefonok; okoskarórák; szíjak, pántok mobiltelefonokhoz; szíjak okoskarórákhoz; kiegészítők,

tartozékok okostelefonokhoz; kiegészítők, tartozékok okoskarórákhoz; védőfóliák okostelefonokhoz; védófóliák

 okoskarórákhoz; védőtokok okostelefonokhoz.

 ( 111 )  238.821

 ( 151 )  2022.09.07.

 ( 210 )  M 22 00974

 ( 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 )  238.822

 ( 151 )  2022.09.07.

 ( 210 )  M 22 00777

 ( 220 )  2022.03.22.

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

 ( 740 )  dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  3    Kozmetikumok és kozmetikai készítmények.

5    Humán gyógyszerészeti készítmények bőrgyógyászati felhasználásra; étrend-kiegészítők; gyógyhatású

 kenőcsök; gyógyhatású krémek bőrre.

 ( 111 )  238.823

 ( 151 )  2022.09.07.

 ( 210 )  M 22 00775

 ( 220 )  2022.03.22.

 ( 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.
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 ( 111 )  238.824

 ( 151 )  2022.09.07.

 ( 210 )  M 22 00776

 ( 220 )  2022.03.22.

 ( 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 )  238.825

 ( 151 )  2022.09.07.

 ( 210 )  M 22 00903

 ( 220 )  2022.04.05.

 ( 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 )  238.826

 ( 151 )  2022.09.07.

 ( 210 )  M 22 00909

 ( 220 )  2022.04.05.

 ( 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 )  238.827

 ( 151 )  2022.09.07.

 ( 210 )  M 22 00908

 ( 220 )  2022.04.05.

 ( 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 )  238.828
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 ( 151 )  2022.09.07.

 ( 210 )  M 22 00905

 ( 220 )  2022.04.05.

 ( 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 )  238.830

 ( 151 )  2022.09.09.

 ( 210 )  M 22 00270

 ( 220 )  2022.01.27.

 ( 732 )  Sysgastro Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Králik Tímea Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

 ( 111 )  238.831

 ( 151 )  2022.09.12.

 ( 210 )  M 22 00515

 ( 220 )  2022.02.22.

 ( 732 )  KARKOL-OKT Kft., Debrecen (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Felnőttképzés.

 ( 111 )  238.832

 ( 151 )  2022.09.12.

 ( 210 )  M 22 00544

 ( 220 )  2021.12.07.

 ( 732 )  Next Move Kft., Csomád (HU)

 ( 740 )  Dr. Kopcsányi Gábor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; bálok szervezése és lebonyolítása; borkóstolással

kapcsolatos szórakoztatás; diszkókban nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; diszkók szolgáltatásai; éjszakai

klubokban nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; élő előadásokkal kapcsolatos szolgáltatások; előadóművészeti

szórakoztató tevékenységek lebonyolítása; fesztiválok szervezése kulturális célokra; klubszolgáltatások [diszkó];

klubok szórakoztató szolgáltatásai; kulturális és művészeti rendezvények szervezése; rádiós és televíziós

 szórakoztatási szolgáltatások.

  43    Vendéglátás (élelmezés); étel és ital catering.

 ( 111 )  238.833
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 ( 151 )  2022.09.12.

 ( 210 )  M 22 00654

 ( 220 )  2022.03.07.

 ( 732 )  GoOrderz Kft., Szentes (HU)

 ( 740 )  Nagy Dóra Adriána Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  GoOrderz

 ( 511 ) 9    Számítógépes képernyővédő szoftverek, rögzített vagy letölthető; számítógépes programok [letölthető

szoftverek]; számítógépes programok, rögzített; számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; számítógépes

 szoftverplatformok, rögzített vagy letölthető formában.

 42    Számítógépes adathelyreállítás; számítógépes biztonsággal kapcsolatos tanácsadás; számítógépes

platformok fejlesztése; számítógépes programok másolása; számítógépes rendszerek felügyelete jogosulatlan

hozzáférés vagy adatokkal való visszaélés felderítése érdekében; számítógépes rendszerek felügyelete

üzemzavarok elkerülése érdekében; számítógépes rendszerek távfelügyelete [monitoring]; számítógépes

rendszerek tervezése; számítógépes rendszerek tervezése és fejlesztése; számítógépes rendszerelemzés;

számítógépes szoftver bérlése, kölcsönzése; számítógépes vírusvédelmi szolgáltatások; számítógép-programozás;

 számítógép szoftver tanácsadás.

 ( 111 )  238.834

 ( 151 )  2022.09.12.

 ( 210 )  M 22 00350

 ( 220 )  2022.02.07.

 ( 732 )  Kepes Júlia Anna, Budapest (HU)

 Fassang László, Budapest (HU)

 ( 541 )  zenélj szabadon

 ( 511 )  16    Nyomdaipari termékek; tanítási és oktatási anyagok; tanítási és oktatási anyagok [kivéve készülékek,

berendezések]; eltávolítható öntapadós jegyzetlapok; dossziék [papíráruk]; dossziék, iratgyűjtők papírból;

 dossziék, iratgyűjtők; füzetek; füzetpapír, jegyzetpapír; füzetek, könyvek íráshoz vagy rajzoláshoz; írásfüzetek.

 41    Nevelés; szakmai képzés; brosúrák kiadása; előadások szervezése és lebonyolítása; képzési célú bemutatók

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

szervezése; workshopok [képzés] szervezése, lebonyolítása és rendezése; bodywork-terápia oktatás; coaching

[tréning]; csapatépítés (oktatás); egészséggel kapcsolatos oktató tanfolyamok; egészséggel kapcsolatos oktatási

szolgáltatások; énektanítás; felnőttképzés; felnőttoktatás; képzéssel kapcsolatos konferenciák rendezése;

képzéssel kapcsolatos szemináriumok szervezése; középiskolai szintű tanfolyamok biztosítása; középiskolai

oktatás; oktatás, tanítás; önismereti tanfolyamok [oktatás]; pedagógiai technikákkal kapcsolatos oktatási

szolgáltatások; posztgraduális szintű kurzusok biztosítása; szakképzési és képzési szolgáltatások; szakmai

felkészítő tanfolyamok biztosítása fiatalok számára; tanfolyamok, képzések; testi egészség oktatás; tréningek

biztosítása; zeneoktatás; zeneértés oktatása; zeneórákhoz és programokhoz gyakorlatok összeállítása és

levezénylése; workshopok és szemináriumok rendezése; élő előadások szervezése és bemutatása; élő zenei

előadások; élő zenei előadások szervezése; élő zenei előadások tartása; élő zenei koncertek; élő zenekari

előadások; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; zene és ének előadás tartása; zenei együttesek

élő fellépései, előadásai; zenei fesztiválokkal kapcsolatos szolgáltatások; blogírási szolgáltatások; dalok kiadása;

dokumentumok kiadása; elektronikus kiadványok megjelentetése; elektronikus kiadványok multimédiás

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

füzetek kiadása; kották kiadása; kottafüzetek kiadása; oktatáshoz kapcsolódó nyomtatott anyagok kiadása;

oktatási anyagok kiadása; nyomtatványok kiadása és szerkesztése; nyomtatványok kiadása; oktatási célú

nyomtatványok kiadása; online elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; podcastok létrehozása [írása];

zenei szövegek kiadása; zenekiadás és zenefelvétel [lemezkiadók]; zenekiadási szolgáltatások; web-es újságok

 megjelentetése.
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 ( 111 )  238.835

 ( 151 )  2022.09.12.

 ( 210 )  M 22 00357

 ( 220 )  2022.02.08.

 ( 732 )  Haris Fogászat Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Odontosophia, Odontozófia, Odontosophia: fogszabályozás a teljesség jegyében

 ( 511 )   44    Fogászati szolgáltatások; fogászati klinikák szolgáltatásai; fogszabályozási szolgáltatások.

 ( 111 )  238.836

 ( 151 )  2022.09.12.

 ( 210 )  M 22 00349

 ( 220 )  2022.02.07.

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

 ( 740 )  Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  MATCH4

 ( 511 )  35    Reklámozás; apróhirdetések; apróhirdetési szolgáltatások; áruértékesítéssel kapcsolatos

reklámszolgáltatások; áruk és szolgáltatások promóciója nemzetközi sportesemények szponzorálásával; áruk és

szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; audio-vizuális bemutatók készítése reklámcélokra;

audiovizuális eszközökkel nyújtott üzleti promóciós szolgáltatások; digitális hálózatok útján nyújtott marketing

szolgáltatások; digitális marketing; digitális reklámszolgáltatások; e-sporteseményekhez kapcsolódó

marketingszolgáltatások; e-sporteseményekhez kapcsolódó hirdetési szolgáltatások; e-sporteseményekre

vonatkozó népszerűsítő szolgáltatások; értékesítési promóció audiovizuális média használatával; értékesítési

promóciók vásárlási vagy értékesítési pontokon, mások megbízásából; értékesítési promóciós szolgáltatások;

eseménymarketing; harmadik fél áruinak és szolgáltatásainak reklámozása olyan szponzorok felkutatása révén,

akiknek az áruit és szolgáltatásait kapcsolatba hozzák sportversenyekkel; harmadik fél áruinak és

szolgáltatásainak reklámozása olyan szponzorok felkutatása révén, akik az árukat és szolgáltatásokat kapcsolatba

hozzák sporttevékenységekkel; hirdetés és reklámozás; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési és

reklámozási szolgáltatások televíziós, rádiós, postai úton; hirdetésszervezés; különleges rendezvények

promóciója; mások áruinak és szolgáltatásainak marketingje; mások termékeinek és szolgáltatásainak

reklámozása; mások termékeinek és szolgáltatásainak bemutatása televíziós bemutatók segítségével; média- és

reklámtervek, -koncepciók készítése és megvalósítása; promóciós és reklámozási szolgáltatások; promóciós

események szervezése és lebonyolítása; promóciós marketing-szolgáltatások audiovizuális média

felhasználásával; rádió- és tévéreklámok gyártása és forgalmazása; rádiós és televíziós reklámozás; rádiós és

televíziós reklámozással foglalkozó ügynökség által nyújtott hirdetési szolgáltatások; reklámhirdetések

megjelentetése; reklámozás, beleértve harmadik személyek termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítését

nemzetközi sporteseményekhez kapcsolódó szponzori megállapodások és licencszerződések keretében;

sportversenyek és -események promóciója; szolgáltatás reklámok elhelyezésére; televíziós és rádiós reklámok

gyártása; televíziós, reklámcélú, terméket vagy szolgáltatást bemutató műsorok készítése; televíziós reklámok

 elkészítése; televíziós reklámozás.

 38    Távközlés; adatátvitel és adatközvetítés; audiovizuális átviteli szolgáltatások; audiovizuális és multimédiás

tartalom közvetítése az interneten keresztül; digitális audio és videó adások számítógépes világhálón keresztül

történő továbbítása; digitális hangsugárzás; e-sportesemények közvetítése; előfizetéses televíziós műsorszórás;

filmek műholdas sugárzása; filmek televíziós sugárzása; hírek elektronikus átvitele; információk sugárzása

televízión keresztül; interaktív televízió és rádió sugárzás; interneten és más kommunikációs hálózatokon

keresztül történő audio-, video- és multimédiás műsorszórás; internetes protokollt használó televízióhoz

kapcsolódó műsorszóró szolgáltatások; internetes protokollt használó televízióhoz való hozzáférés biztosítása;

kábeltelevíziós közvetítéssel kapcsolatos információk szolgáltatása; kábeltelevíziós műsorszórás; kábeltelevíziós

műsorszórási szolgáltatások; kábeltelevíziós műsorszórási információk; kábeltelevíziós műsorszórás és
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-közvetítés; kábeltelevíziós rendszerek üzemeltetése; kábeltévés közvetítés; kommunikáció biztosítása televíziós

átvitel útján; közvetítés műholdon és kábelen keresztül; látvány-, képtovábbítás műholdon keresztül; mozifilmek

sugárzása az interneten keresztül; műholdas és kábel közvetítés; műholdas televíziós műsorszórás; rádió- és

televízióműsorok műholdas közvetítése; rádió- és televíziós műsorok kábel- vagy vezeték nélküli hálózatokon

keresztül történő közvetítése; rádiós és televíziós műsorszolgáltatás, kábelhálózaton keresztül is; rádiós és

televíziós műsorszórás; rádiós és televíziós műsorok közvetítése; rádiós és televíziós programok közvetítése;

sportrendezvényekhez kapcsolódó műholdas műsorszóró szolgáltatások; szórakoztatással kapcsolatos műholdas

műsorszórás; televíziós információközlés; televíziós kábelhálózatok működtetése; televíziós műsorok terjesztése

műhold által; televíziós műsorok vezeték nélküli továbbítása és közvetítése; televíziós műsorszórás, közvetítés;

televíziós műsorszórási szolgáltatások mobiltelefonokhoz; televíziós programok közvetítése; televízió streaming

 interneten keresztül; televizuális kommunikációs szolgáltatások; TV programszórás és -közvetítés.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; digitális video, audio és

multimédia kiadási szolgáltatások; hírközlő szolgáltatások; hírügynökségi beszámolók; rádiós és televíziós

hírműsor szolgáltatás; riporteri szolgáltatások; tévés és rádiós bemondói szolgáltatások; audio- és vizuális média

biztosítása kommunikációs hálózatokon keresztül; audio-, video- és multimédiás termékek gyártása, fényképezés;

audiovizuális bemutatók; e-sport játékvezetés; e-sportesemények előállítása a televízió számára; élő

e-sportesemények lebonyolítása; élő szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása; élő szórakoztató

televízióműsorok készítése; élő televízióműsorok készítése oktatáshoz; közösségi sport- és kulturális események

szervezése; közvetítésre szánt hírműsorok elkészítése; rádió- és televízióműsorok készítése; rádió- és

televízióprogram készítése; rádióprogramok vagy televíziós programok előállítása; rádiós és televíziós

show-műsorok és programok készítése; rádiós és televíziós szórakoztató szolgáltatások; rádiós és televíziós

szórakoztatási szolgáltatások; sportesemények közvetítése honlapokon keresztül; sporthíradás; sportokhoz

kapcsolódó hírek szolgáltatása; sporttal kapcsolatos szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztató szolgáltatások

sportesemények formájában; szórakoztató szolgáltatások interaktív televízióműsorok formájában;

televízióműsorokkal kapcsolatos információnyújtás; televíziós díjátadók vendégül látása (szervezése); televíziós

és rádiós szórakoztatás; televíziós hírműsorok szolgáltatása; televíziós műsorismertetési szolgáltatások; televíziós,

széles sávú, vezeték nélküli és online szórakoztatási tájékoztató szolgáltatások; televíziós szórakoztatás; televíziós

 vetélkedők készítése.

 ( 111 )  238.837

 ( 151 )  2022.09.12.

 ( 210 )  M 22 00513

 ( 220 )  2022.02.22.

 ( 732 )  LU XINYU, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Alkalmi cipők; balerina cipők; baseball cipők; bebújós cipők; bowling cipők; cipők ápolók részére; cipők

kocogáshoz; cipők lábröplabdához; cipőtalpak javításhoz; cipőtalpra húzható védőzacskó/anyag; fonott talpú

cipők vagy szandálok; görgős cipők; gyalogló cipők; hegymászó cipők; hódeszkás cipők; hétköznapi [casual]

cipők; jégkorong cipők; kerékpáros cipők; kiránduló cipők; kosárlabda cipők; lapos cipők; magassarkú cipők;

motoros cipők; ökölvívó cipők; platform cipők; rögbi cipők; röplabda cipők; rejtett sarkú cipők; sícipők és

hódeszkás cipők és részeik; spárgatalpú cipők vagy szandálok; tépőzáras cipők; tornacipők, edzőtermi cipők;

vízhatlan cipők; vízi cipők; cipő felsőrészek; cipőfelsőrészek; cipőkhöz és csizmákhoz való fém védővasalások;

cipőfelsőrészek japán stílusú szandálokhoz; cipőnyelvek cipőkhöz, bakancsokhoz és csizmákhoz; cipőorr;

cipőmerevítők, sámfák; cipőorrok; cipősarok flekkek; cipősarkak; cipősarokvédők; cipőszíjak; cipőtalpak;

cipőtalpbetétek; cipővédők, kivéve gyógyászati használatra; fém cipőkellékek; húzófülek cipőkhöz,

bakancsokhoz és csizmákhoz; köztes cipőtalpak; magas szárú cipő felsőrészek; rattanból szőtt cipőfelsőrészek

japán stílusú szandálokhoz; talpbetétek [cipőkhöz és csizmákhoz]; nem ortopédiai célokra szánt cipőbetétek;
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sivatagi cipők; eldobható papucsok; flip-flop papucsok, strandpapucsok; japán stílusú papucsok/klumpák és

szandálok; műanyag papucsok; összehajtható női papucsok; papucsok; pedikűr papucsok; zórik [japán papucsok];

klumpák; csúszásgátló zoknik; férfi zoknik; harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók; izzadásgátló zoknik;

izzadságfelszívó zoknik; japán stílusú zokni (tabi); japán stílusú zoknik (tabi); lábfej nélküli zoknik; tenisz

zoknik; termo zoknik; vízhatlan zoknik; zoknik; zoknik amerikai futballhoz; zoknik csecsemőknek és

 kisgyermekeknek; zoknik és harisnyák; zoknitartók; talpbetétek lábbelikhez.

 ( 111 )  238.838

 ( 151 )  2022.09.12.

 ( 210 )  M 22 00169

 ( 220 )  2022.01.19.

 ( 732 )  BONDUELLE CENTRAL EUROPE Kft., Nagykőrös (HU)

 ( 740 )  Gerey Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  VERNET

 ( 511 )   29    Tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok.

 ( 111 )  238.839

 ( 151 )  2022.09.12.

 ( 210 )  M 22 00341

 ( 220 )  2022.02.04.

 ( 732 )  Nemes Gabriella, Dabas (HU)

 ( 541 )  MenzaLap

 ( 511 )  42    Adatfeldolgozó programok bérbeadása; alkalmazás-szolgáltatás; alkalmazási szoftverek bérbeadása,

kölcsönzése; adatbázis kezelésére szolgáló szoftverek bérbeadása; adatbázis kezelésére szolgáló online, nem

letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; adatok importálására és kezelésére szolgáló szoftverek

bérbeadása; alkalmazás-szolgáltató (ASP); elektronikus fizetések feldolgozására szolgáló online, nem letölthető

szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; internetalapú alkalmazások ideiglenes használatának biztosítása;

internetalapú szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; szoftver mint szolgáltatás [SAAS]; szoftverek

 bérbeadása adatfeldolgozáshoz.

 ( 111 )  238.840

 ( 151 )  2022.09.12.

 ( 210 )  M 22 00170

 ( 220 )  2022.01.19.

 ( 732 )  BONDUELLE CENTRAL EUROPE Kft., Nagykőrös (HU)

 ( 740 )  Gerey Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok.

 ( 111 )  238.841

 ( 151 )  2022.09.12.

 ( 210 )  M 22 00354

 ( 220 )  2022.02.07.

 ( 732 )  Kepes Júlia Anna, Budapest (HU)

 ( 541 )  testhangolás

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; edzéssel kapcsolatos online tájékoztatás weboldalon keresztül; egészséggel és

biztonsággal kapcsolatos képzési szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos oktatási szolgáltatások nyújtása;
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egészséggel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos oktató tanfolyamok; előadó-művészeti

oktatás; képzés szervezése; képzés, tanítás és oktatás biztosítása; képzési célú műhelyek; művészetekkel

kapcsolatos oktatási szolgáltatások; tanárképzési szolgáltatások; testedzéssel kapcsolatos oktatás; testi egészség

 oktatás; workshopok és szemináriumok rendezése; zenei képességfejlesztés; testtudat fejlesztés.

 ( 111 )  238.842

 ( 151 )  2022.09.12.

 ( 210 )  M 22 00506

 ( 220 )  2022.02.20.

 ( 732 )  Dr. Vraukó Béla, Nyíregyháza (HU)

 ( 541 )  BrandCascade

 ( 511 ) 5    Antioxidánsok; biológiai adjuvánsok gyógyászati célokra; gyógyhatású kenőcsök; természetes agyag terápiás

 célra.

 ( 111 )  238.843

 ( 151 )  2022.09.12.

 ( 210 )  M 22 00500

 ( 220 )  2022.02.18.

 ( 732 )  Mucsányi Tamás, Abony (HU)

 ( 740 )  Dr. Varga Balázs Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  BOYS DON'T CRY

 ( 511 )  41    Disco-felszerelések bérbeadása; előadóművészeti létesítmények bérbeadása; koncerttermek bérbeadása;

szórakozóhelyek bérbeadása; élő előadások szervezése; élő előadásokkal kapcsolatos szolgáltatások; élő show-k

készítése; élő szórakoztatási szolgáltatások; élő szórakoztató események bemutatása; élő szórakoztató

rendezvények lebonyolítása; élő zene szolgáltatása; élő zenei előadások; élő zenei előadások szervezése; élő zenei

előadások tartása; élő zenei koncertek; élő zenei műsorok; élő zenekari előadások; élő zeneműsorok; élő zenekari

fellépések bemutatása; élő zenekari előadásokkal kapcsolatos szolgáltatások; élő zenés szolgáltatások; élőzenés

koncertek; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; koncertek lebonyolítása [szervezése és

lebonyolítása]; koncertek mint szórakoztatási szolgáltatások; koncertek szervezése; koncertek szervezése,

lebonyolítása és rendezése; koncertszolgáltatások; koncertek szervezésével, lebonyolításával és rendezésével

kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; lemezlovasok, DJ szolgáltatások partikra és különleges

rendezvényekre; rádiós zenei koncertek; popzenei koncertek szervezése; szórakoztatás zenekari előadások

formájában; szórakoztatási szolgáltatások koncertelőadások formájában; szórakoztató show-k készítése zenészek

közreműködésével; szórakoztató show-k készítése énekesek közreműködésével; szórakoztató szolgáltatások élő

zene formájában; szórakoztató szolgáltatások zenekari előadások formájában; 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; zenés

előadások; zenés előadások bemutatása; zenés előadások szervezése; zenés koncertek; zenés műsorok rendezése;

zenés show-k rendezése; zenés szórakoztató rendezvények szervezése; dalok kiadása; digitális videó, audió és

multimédia kiadási szolgáltatások; szórólapok megjelentetése; zenei művek publikálása; audio/vizuális bemutatók

készítése; audiovizuális felvételek készítése; élő szórakoztató műsorok rendezése; filmes és zenei produkciókkal

kapcsolatos tanácsadás; hang- és/vagy videofelvételek készítése; hang- és videoszerkesztési szolgáltatások; hang-

és zenefelvételek készítése; hangfelvétel készítés; hangmérnöki szolgáltatások rendezvényekhez; zenei előadás;

zenei produkciók; zenei produkciós szolgáltatások; zenei szórakoztató műsorok készítése; zenés videók készítése;

jegyfoglalási szolgáltatások koncertekre; szórakoztató rendezvényekhez kapcsolódó jegyfoglalási és előjegyzési

 szolgáltatások.

 ( 111 )  238.844

 ( 151 )  2022.09.12.
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 ( 210 )  M 22 00507

 ( 220 )  2022.02.20.

 ( 732 )  Dr. Vraukó Béla, Nyíregyháza (HU)

 ( 541 )  PatentFogsor

 ( 511 ) 5    Fémötvözetek fogászati használatra; fogprotézisekhez való anyagok; megformált fémek fogászati

 alkalmazásra.

 ( 111 )  238.845

 ( 151 )  2022.09.12.

 ( 210 )  M 22 00346

 ( 220 )  2022.02.07.

 ( 732 )  Café Frei International Zrt., Szécsény (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   21    Kávéskészletek, kávéscsészék.

 30    Kávé; kávékeverékek; kávéitalok; kávékapszulák; ízesített kávék; instant kávé; koffeinmentes kávé;

 kávéhelyettesítők; kávéaromák; kávéízesítők; kávéolajak; tea; csokoládé.

  43    Vendéglátás; kávézók.

 ( 111 )  238.846

 ( 151 )  2022.09.12.

 ( 210 )  M 22 00347

 ( 220 )  2022.02.07.

 ( 732 )  Café Frei International Zrt., Szécsény (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   21    Kávéskészletek, kávéscsészék.

 30    Kávé; kávékeverékek; kávéitalok; kávékapszulák; ízesített kávék; instant kávé; koffeinmentes kávé;

 kávéhelyettesítők; kávéaromák; kávéízesítők; kávéolajak; tea; csokoládé.

  43    Vendéglátás; kávézók.

 ( 111 )  238.847

 ( 151 )  2022.09.12.

 ( 210 )  M 22 00516

 ( 220 )  2022.02.22.

 ( 732 )  MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Energiaitalok.
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 ( 111 )  238.848

 ( 151 )  2022.09.12.

 ( 210 )  M 22 00508

 ( 220 )  2022.02.21.

 ( 732 )  Vörös Lajos, Székesfehérvár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Bútorokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; bútorokkal kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások; lámpákkal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; falburkolatokkal kapcsolatos kis-

és nagykereskedelmi szolgáltatások; bolti kiskereskedelmi szolgáltatások szőnyegekkel kapcsolatban; ágyterítők,

plédek, paplanok, ágytakarók, kis- és nagykereskedelme; szőrmékkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;

szőrmékkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; szaniterberendezésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; szaniterberendezésekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; lakberendezési tárgyakkal

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; lakberendezési tárgyakkal kapcsolatos kiskereskedelmi

 szolgáltatások.

 37    Bútorasztalos munkák [javítás]; bútorfelújítás, -javítás és -karbantartás; bútorfelújítás, restaurálás;

bútorfelújítással kapcsolatos információszolgáltatás; bútorfestés; bútorjavítás; bútorjavítás és felújítás; bútorok

javítása; bútorok karbantartása; bútorok karbantartása és javítása; bútorok lakkozása, fényezése; bútorok

szerelése; kárpitozott bútorok tisztítására szolgáló gépek bérbeadása; köztéri bútorok elhelyezése, felállítása;

 méretre készített bútorok elhelyezése, beszerelése; üzletek bútorzatának beszerelése.

 42    Bútorok eredetiségének igazolása; bútortervezés; bútortervezési szolgáltatások; bútortervezői szolgáltatások;

színek, festékek és bútorok kombinálásával [kültéri] kapcsolatos információs szolgáltatások; színek, festékek és

bútorok harmonizálásával kapcsolatos lakberendezési információs szolgáltatások; színek, festékek és bútorok

kombinálásával kapcsolatos lakberendezési információs szolgáltatások; tanácsadás a bútorszövetek

kiválasztásával kapcsolatban [belsőépítészet]; tanácsadás bútorok takaró huzatainak/védőhuzatainak

kiválasztásával kapcsolatban belsőépítészet]; tervezési szolgáltatások bútorszövetekkel kapcsolatban;

lámpatervezési szolgáltatások; belsőépítészeti tervezések; belsőépítészeti szolgáltatások; belsőépítészeti tervezés;

üzletek belsőépítészeti kialakítása; kereskedelmi belsőépítészeti tervezés; belsőépítészeti tervezéssel kapcsolatos

szaktanácsadás; belsőépítészeti tervezési szolgáltatások kiskereskedőknek; belsőépítészettel kapcsolatos

konzultációs szolgáltatások; belsőépítészettel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; belsőépítészeti tervezési

szolgáltatások boltok számára; belsőépítészeti tervezési szolgáltatások butikok számára; belsőépítészeti

információkat tartalmazó weboldal biztosítása; tanácsadás a bútorszövetek kiválasztásával kapcsolatban

[belsőépítészet]; tanácsadás a függönyök kiválasztásával kapcsolatban [belsőépítészet]; belsőépítészeti tervező

szolgáltatások, információnyújtás és tanácsadás; feng shui elveket alkalmazó belsőépítészeti szolgáltatások;

tanácsadás bútorok takaróhuzatainak/védőhuzatainak kiválasztásával kapcsolatban [belsőépítészet];

szőnyegtervezés; lakberendezési szolgáltatások [épületbelsők]; lakberendezési tanácsadás; színek, festékek és

bútorok harmonizálásával kapcsolatos lakberendezési információs szolgáltatások; színek, festékek és bútorok

kombinálásával kapcsolatos lakberendezési információs szolgáltatások; tervezési szolgáltatások lakberendezéssel

 kapcsolatban.

 ( 111 )  238.849

 ( 151 )  2022.09.12.
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 ( 210 )  M 22 00510

 ( 220 )  2022.02.21.

 ( 732 )  Madách Színház Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  film-szín-játék

 ( 511 )   41    Előadóművészek szolgáltatásai; előadások rendezése; előadások bemutatása.

 ( 111 )  238.850

 ( 151 )  2022.09.12.

 ( 210 )  M 21 03809

 ( 220 )  2021.11.11.

 ( 732 )  ADAMA Makhteshim Ltd., Beer Sheva (IL)

 ( 740 )  Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 )  GALANIT

 ( 511 )  5    Peszticidek; rovarirtók; inszekticidek; gombaölő szerek (fungicidek); gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 111 )  238.851

 ( 151 )  2022.09.12.

 ( 210 )  M 21 03808

 ( 220 )  2021.11.11.

 ( 732 )  ADAMA Makhteshim Ltd., Beer Sheva (IL)

 ( 740 )  Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 541 )  PALATIN

 ( 511 )  5    Peszticidek; rovarirtók; inszekticidek; gombaölő szerek (fungicidek); gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 111 )  238.852

 ( 151 )  2022.09.12.

 ( 210 )  M 21 03294

 ( 220 )  2021.09.16.

 ( 732 )  Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége, Budapest (HU)

 ( 740 )  Biczi és Turi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ÖKOINDUSTRIA

 ( 511 )  35    Reklámcélú kiállítások szervezése és lebonyolítása; árubemutatók rendezése üzleti célokra; árubemutatók

szervezése kereskedelmi célokra; kereskedelmi bemutatók (kiállítások) és vásárok lebonyolítása, szervezése és

rendezése kereskedelmi- és reklámcélokra; kereskedelmi bemutatók promóciója és lebonyolítása; kereskedelmi

célú kiállítások szervezése; kereskedelmi célú kiállítások lebonyolítása; kereskedelmi értékesítési kiállítások

szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi és reklámcélú vásárok szervezése; kereskedelmi és reklámcélú

rendezvények szervezése; kereskedelmi kiállítások megszervezése és lebonyolítása; kereskedelmi kiállítások

szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi kiállítások és bemutatók szervezése és lebonyolítása; hirdetések és

reklámanyagok [szórólapok, prospektusok, reklámcédulák és minták] terjesztése; reklám- és promóciós anyagok

terjesztése; reklám-, marketing és hirdetési anyagok terjesztése; hirdetési felület, idő és média szolgáltatása és

bérbeadása; digitális hirdetőtáblák bérbeadása; internetes hirdetési felületek rendelkezésre bocsátása és

bérbeadása; hirdetési szolgáltatások a környezeti ügyekkel kapcsolatos közfigyelem felhívása céljából;

környezetvédelmi kérdésekre és kezdeményezésekre való társadalmi figyelemfelhívással kapcsolatos

reklámszolgáltatások; kereskedelmi információs szolgáltatások; kereskedelmi információs szolgáltatások az

interneten keresztül; kereskedelmi menedzsment; kereskedelmi promóciós szolgáltatások; elektronikus

kommunikációs hálózatokon keresztüli, online reklámozási szolgáltatások; termékek és szolgáltatások

bemutatása; kiállítások szervezése kereskedelmi célokra; kiállítások és kereskedelmi vásárok megszervezése

kereskedelmi és reklámozási célokra; kiállítások és kereskedelmi vásárok szervezése üzleti és promóciós célból;

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

 online levezetése.

 41    Konferenciák szervezése; konferenciák szervezése és lebonyolítása; konferenciák szervezése, lebonyolítása

és rendezése; konferenciák és szemináriumok szervezése és lebonyolítása; konferenciaszervezés;

környezetvédelemhez kapcsolódó oktatási szolgáltatások; környezeti témákkal kapcsolatos felnőttoktatási

 szolgáltatások; oktatási és képzési szolgáltatások a természet- és környezetvédelemmel kapcsolatban.

 ( 111 )  238.853

 ( 151 )  2022.09.12.

 ( 210 )  M 21 03815

 ( 220 )  2021.11.11.

 ( 732 ) Productum Bono Oktatási és Felnőttképzési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság,

 Tatabánya (HU)

 ( 740 )  Dr. Ambrus Réka, Budapest

 ( 541 )  Odüsszeusz Akadémia

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

 ( 111 )  238.854

 ( 151 )  2022.09.12.

 ( 210 )  M 21 02063

 ( 220 )  2021.05.25.

 ( 732 )  SCOOL-TÚRA Kft., Miskolc (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Nyomtatott anyagok, plakátok, szórólap.

 35    Promóciós anyagok terjesztése; reklámozás; reklámfelületek és reklámanyagok bérbeadása; reklámhely

bérbeadása brosúrákba; táblák bérbeadása reklámcélra; hirdetőtáblák bérbeadása (reklámtáblák); reklámidő

kölcsönzése kommunikációs médiában; internetes reklámfelület bérbeadása; mindenféle reklámozási és egyéb

bemutató anyagok bérbeadása; weboldalakon biztosított felületek termékek és szolgáltatások reklámozására;

termékek és szolgáltatások reklámozására szolgáló felület biztosítása weboldalakon; reklámhely biztosítása

elektronikus eszközök vagy globális információs hálózatok segítségével; weboldalakon rendelkezésre álló hely

biztosítása áruk és szolgáltatások reklámozása céljából; reklámok és kereskedelmi hirdetések terjesztése;

reklámanyagok (szórólapok, prospektusok, nyomtatványok, minták) elosztása és terjesztése; sajtóreklámozási

 szolgáltatások.

 38    Távközlési szolgáltatások; adatfolyamos (streaming) video-, audio- és televíziós szolgáltatások; audio

 kommunikációs szolgáltatások.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek, jótékonysági rendezvények,

újságok kiadása, folyóiratok kiadása, magazinok kiadása; kiadói és híradói, beszámolói szolgáltatás, web-es

újságok megjelentetése, újságok megjelentetése; újság kiadása ügyfelek számára az interneten, újságok,

folyóiratok, katalógusok és brosúrák megjelentetése, magazinok, folyóiratok és újságok multimédiás

megjelentetése, újságírói szolgáltatások, újságkiadás, újságok megjelentetése, szabadúszó újságírás, elektronikus

magazinok kiadása (közösségi média felületeken való megjelenés), magazinok multimédiás megjelentetése,

könyvek, magazinok, almanachok és napilapok megjelentetése, magazinok kiadásához kapcsolódó

 szaktanácsadási szolgáltatások, elektronikus formátumú magazinok megjelentetése az interneten.

 ( 111 )  238.855

 ( 151 )  2022.09.12.

 ( 210 )  M 21 03816

 ( 220 )  2021.11.11.
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 ( 732 ) Productum Bono Oktatási és Felnőttképzési Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság,

 Tatabánya (HU)

 ( 740 )  Dr. Ambrus Réka, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 111 )  238.856

 ( 151 )  2022.09.12.

 ( 210 )  M 21 03288

 ( 220 )  2021.09.16.

 ( 732 )  Hollóházi Porcelánmanufaktúra Kft., Hollóháza (HU)

 ( 740 )  Őszy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 fémből.

 21    Hollóháza eredetmegjelölés területéről származó eszközök, edények és tartályok háztartási és konyhai

célokra, főzőedények és étkészletek, kanalak, kések és villák kivételével, megmunkálatlan vagy félig megmunkált

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

 ( 111 )  238.860

 ( 151 )  2022.09.14.

 ( 210 )  M 22 01055

 ( 220 )  2022.04.20.

 ( 732 )  MicroSmart Kft., Szirmabesenyő (HU)

 ( 740 )  Kacsukpatent Európai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

 ( 541 )  SEMICOR

 ( 511 ) 9    Okostelefonok; okoskarórák; szíjak, pántok mobiltelefonokhoz; szíjak okoskarórákhoz; kiegészítők,

tartozékok okostelefonokhoz; kiegészítők, tartozékok okoskarórákhoz; védőfóliák okostelefonokhoz; védófóliák

 okoskarórákhoz; védőtokok okostelefonokhoz.

 ( 111 )  238.861

 ( 151 )  2022.09.16.

 ( 210 )  M 22 00561

 ( 220 )  2022.02.25.

 ( 732 )  Tracon Budapest Kft., Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 541 )  TRACON ELECTRIC

 ( 511 ) 9    Elektromos szerelvények, vezetékek, kábelek és huzatok, elektromos csatlakozók, érintkezők, megszakítók,

 jelzők, árammegszakítók, ellenállások, reduktorok, relék, elektromos csatlakozó dobozok és vezető idomok.
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  11    Világító készülékek, lámpatestek, fényforrások.

 ( 111 )  238.862

 ( 151 )  2022.09.14.

 ( 210 )  M 22 00226

 ( 220 )  2022.01.24.

 ( 732 )  Fekete László, Csolnok (HU)

 ( 541 )  A Világ Legerősebb Családja

 ( 511 )   41    Szórakoztatás; sport és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  238.863

 ( 151 )  2022.09.14.

 ( 210 )  M 22 00410

 ( 220 )  2022.02.11.

 ( 732 )  Kunság-Szesz Zrt., Kiskőrös (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Szeszesital.

 ( 111 )  238.864

 ( 151 )  2022.09.14.

 ( 210 )  M 22 00412

 ( 220 )  2022.02.11.

 ( 732 )  Kunság-Szesz Zrt., Kiskőrös (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Szeszesital.

 ( 111 )  238.866

 ( 151 )  2022.09.14.

 ( 210 )  M 22 00406

 ( 220 )  2022.02.11.

 ( 732 )  Energofish Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  28    Horgászfelszerelések, horgászbotok, horgászorsók, horgászzsinórok, horgászcsalik, horgászcsalétkek,

kapásérzékelők, kapásjelzők, horgászúszók, merítőzsákok horgászathoz, halhorgok és egyéb horgászattal

 kapcsolatos eszközök.

 ( 111 )  238.867

 ( 151 )  2022.09.14.

 ( 210 )  M 22 00382

 ( 220 )  2022.02.09.

 ( 732 )  Két Zsiráf Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Vigh Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; üzleti management; szervezés; adminisztráció, irodai munka.

  38    Internetes fórum biztosítása; hozzáférés adatbázishoz.

 41    Szakmai képzés; sport; kulturális tevékenységek; vásárok, konferenciák, kongresszusok szervezése,

 lebonyolítása.

 ( 111 )  238.868

 ( 151 )  2022.09.14.

 ( 210 )  M 21 03353

 ( 220 )  2021.09.16.

 ( 732 )  LOUNGE DESIGN Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Péntek Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Árubemutatás; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások

promóciója sportesemények szponzorálásával; célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások;

fogyasztói hűségprogramok igazgatása; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése;

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

szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára;

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

marketingszolgáltatások; online hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; reklámanyagok [röplapok,

prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek

készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása;

reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; szabadtéri

reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás;

termékminták, áruminták terjesztése; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; vállalati kommunikációs

 szolgáltatások.

 41    Elektronikus kiadványszerkesztés; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; konferenciák

szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; partik tervezése [szórakoztatás];

show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; szabadidős létesítmények üzemeltetése; szabadidős

tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; színházi produkciók; szórakozási, szórakoztatási információk;
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szórakoztatási szolgáltatások; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás; zenei produkciók; zenekarok

 szolgáltatásai.

 ( 111 )  238.869

 ( 151 )  2022.09.14.

 ( 210 )  M 21 02656

 ( 220 )  2021.07.06.

 ( 732 )  BUMYANG HUNGARY Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Légkondicionáló berendezések viszonteladása, az azokkal kapcsolatos kiskereskedelmi és nagykereskedelmi

 szolgáltatások.

 37    Építkezés; építkezések felügyelete; építkezési szaktanácsadás; építkezési munkálatok szervezése, irányítása;

 gyárépítés.

 ( 111 )  238.870

 ( 151 )  2022.09.14.

 ( 210 )  M 21 02655

 ( 220 )  2021.07.06.

 ( 732 )  BUMYANG HUNGARY Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Légkondicionáló berendezések viszonteladása, az azokkal kapcsolatos kiskereskedelmi és nagykereskedelmi

 szolgáltatások értékesítése.

 37    Építkezés; építkezések felügyelete; építkezési szaktanácsadás; építkezési munkálatok szervezése, irányítása;

 gyárépítés.

 ( 111 )  238.871

 ( 151 )  2022.09.14.

 ( 210 )  M 21 01946

 ( 220 )  2021.05.17.

 ( 732 )  Juice Products Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Kiskőrös (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  GREENJOY

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

 más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

 ( 111 )  238.872

 ( 151 )  2022.09.14.

 ( 210 )  M 22 00209

 ( 220 )  2022.01.24.

 ( 732 )  Kakuszi Zsolt, Kiskőrös (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr
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( 546 )

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

 ( 111 )  238.873

 ( 151 )  2022.09.15.

 ( 210 )  M 21 03069

 ( 220 )  2021.08.23.

 ( 732 )  Simon Mária, Gyomaendrőd (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  9    Mobil alkalmazás, szoftver.

  16    Papír, papíráru termékek, jegyzetfüzetek, nyomtatott sajtóközlemények.

  35    Reklámozás, marketing, promóciós szolgáltatások.

 41    Oktatás, nevelés, szakmai képzés, masszázs tanfolyamok szervezése, masszázsoktatás, web-es újságok

 megjelentetése.

 ( 111 )  238.874

 ( 151 )  2022.09.15.

 ( 210 )  M 21 04211

 ( 220 )  2021.12.15.

 ( 732 )  Ocela Tibor, Mátrafüred (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  39    Turizmus; szállítás; utazás és utasok szállítása; városnézés és kirándulások szervezése; idegenvezetési

 szolgáltatások.

  43    Vendéglátás, étel és ital catering; éttermi szolgáltatások.

 ( 111 )  238.875

 ( 151 )  2022.09.15.

 ( 210 )  M 21 03761

 ( 220 )  2021.11.09.

 ( 732 )  Mannheim Anett Mária, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Paradicsomkészítmények, paradicsomszósz, szárított paradicsom, aszalt paradicsom, sült paradicsom,

 paradicsom pesto.

 ( 111 )  238.877

 ( 151 )  2022.09.15.
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 ( 210 )  M 22 00373

 ( 220 )  2022.02.09.

 ( 732 )  Jordán Zsuzsa, Biatorbágy (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   18    Táskák; bőr és bőrutánzatok.

  25    Ruházati termékek.

  35    Ruhákkal, táskákkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

  42    Divattervezési tanácsadási szolgáltatás; színtanácsadás.

 ( 111 )  238.878

 ( 151 )  2022.09.15.

 ( 210 )  M 22 00374

 ( 220 )  2022.02.09.

 ( 732 )  Luxury Nails Kft., Győr (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Körömdíszítő matricák; testápolási és szépségápolási cikkek; körömzselé, körömgél; körömlakkok;

körömreszelők; körömcsillám; körömolaj; körömlakk-alapozók; körömlakk-készítmények; körömápoló

készítmények; körömápoló kozmetikumok; körömágybőr-eltávolítók, körömszínező por; körömlakkok

kozmetikai célokra, kozmetikai körömszárító készítmények; körömalapozók (kozmetikai cikkek); köröm alapozó

lakkok; rétegek (kozmetikai); fedőlakkok, körömlakkvédő rétegek (top coat); épített köröm tipek formázására

szolgáló por; porcelánpor; műköröm tipek; hámlasztó radírok kozmetikai célokra; testápolási és szépségápolási

 készítmények.

 5    Egészségügyi készítmények és cikkek, kézfertőtlenítő készítmények.

 7    Bőrvágó gépek; ollók.

 ( 111 )  238.879

 ( 151 )  2022.09.15.

 ( 210 )  M 22 00375

 ( 220 )  2022.02.09.

 ( 732 )  Patakfalviné Jankovics Erika, Esztergom (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   26    Ruházati kellékek; varrási és textildekorációs árucikkek.

  40    Varrás; varrás és ruhakészítés.

 ( 111 )  238.880

 ( 151 )  2022.09.15.
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 ( 210 )  M 22 00376

 ( 220 )  2022.02.09.

 ( 732 )  Kromer Krisztián, Bonyhád (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  19    Nem fémből készült építési és szerkezeti anyagok és elemek; építőanyagok és elemek fából és mesterséges

 fából; faanyag; fűrészáru; deszkaáru; nyers fűrészáru; fűrészelt faáruk.

  35    Fűrészáruk értékesítése.

 ( 111 )  238.881

 ( 151 )  2022.09.15.

 ( 210 )  M 22 00538

 ( 220 )  2022.02.24.

 ( 732 )  Maradványvagyon-hasznosító Zrt., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Áruk bemutatása kommunikációs médiában kiskereskedelmi célokból, kereskedelmi vásárok rendezése,

 árverési értékesítés megvalósítása.

  36    Ingatlantulajdon-kezelés, ingatlanügyletek.

 ( 111 )  238.882

 ( 151 )  2022.09.15.

 ( 210 )  M 22 00537

 ( 220 )  2022.02.24.

 ( 732 )  Libor Júlia, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

  25    Ruházati termékek.

 ( 111 )  238.883

 ( 151 )  2022.09.15.

 ( 210 )  M 22 00816

 ( 220 )  2022.03.26.

 ( 732 )  British American Tobacco (Brands) Limited, London (GB)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  34    Nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek; dohánypótlók (nem gyógyászati célokra); minden

felfűtendő de nem égetendő dohánytermék; dohányzócikkek; elektronikus eszközök és tartozékok
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 dohánytermékek felfűtéséhez.

 ( 111 )  238.884

 ( 151 )  2022.09.15.

 ( 210 )  M 22 00817

 ( 220 )  2022.03.26.

 ( 732 )  American-Cigarette Company (Overseas) Limited, Boncourt (CH)

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

  

( 546 )

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

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

dohányzók cikkei; cigarettapapír; cigarettacsövek; cigarettaszűrők; zsebben hordható berendezések cigaretták

sodrásához; kéziszerszámok dohány papírcsőbe fecskendezéséhez; elektronikus cigaretta; elektronikus

 cigaretta-folyadékok; felfűtendő dohánytermékek.

 ( 111 )  238.885

 ( 151 )  2022.09.15.

 ( 210 )  M 21 04012

 ( 220 )  2021.11.24.

 ( 732 )  Lukács József, Eger (HU)

 ( 740 )  Dr. Halmos András, Eger

 ( 541 )  Magasan a legjobb!

 ( 511 ) 7    Acél emelők; állvány emelők; állványok hidraulikus emelőkhöz; anyagmozgató emelők, liftek; csavaros

emelők; csigahajtóműves kézi emelők; csörlők, emelőgépek; daruk [emelő és felvonó szerkezetek]; elektromos

emelők; elektromos emelők szárazföldi járművek mozgatásához, parkolásához és tárolásához; emelő állványok;

emelő berendezések; emelő csatolmányok szárazföldi járművekhez; emelő és felvonóberendezések, liftek és

mozgólépcsők; emelő készülékek; emelő platformok; emelő robotok; emelőállványok; emelőasztal-állványok;

emelőasztalok; emelőcsigák [gépek]; emelőfogók darukhoz; emelőgépek, felvonók [liftek]; emelőgépek textíliák

kezeléséhez; emelőgerendák [gépek]; emelőgerendák [gépek részei]; emelők anyagokhoz; emelők hajók

tároláshoz; emelők járművekhez; emelők platformos teherautókhoz; emelőrámpák; emelőszerkezetek [gépek];

flexibilis elektromos emelők; fogasléces emelők; gabona emelők [gépeken]; hidraulikus emelő-feszítők

[vészhelyzeti és mentési célokra]; hidraulikus emelő készülékek; hidraulikus emelők; hidraulikus emelőrámpák;

hidraulikus emelőszerkezet; hidraulikus extenziós emelők [vészhelyzeti és mentési célokra]; homlokfogaskerekes

kézi emelők; hordozható csuklós emelők, munkaállványok [hidraulikus]; hordozható csuklós emelők,

munkaállványok [elektromos]; járművekhez csatlakoztatható emelőplatformok; karos emelők darukhoz; karos

emelők emelőgépekhez; keretek mint hidraulikus emelők alkatrészei; kosarak hidraulikus emelőgépekhez;

mechanikus emelők; mechanikus és hidraulikus emelők, felvonók; mechanikus és pneumatikus

emelőberendezések; mechanikus sínezésű emelő szállítószalagok; mobil emelőpadlók, csuklós emelők;

mozgatható emelő futószalagok; mozgatható emelőpadlók, munkaállványok; ömlesztett anyagok szállításához

használt emelőgépek; pneumatikus emelőberendezések [gépek]; pneumatikus emelők; pneumatikus emelőzsákok

[vészhelyzeti és mentési célokra]; racsnis emelők; rakomány kezeléséhez használt emelőgépek; tároló

polcozatokhoz használatos emelő platformok; távirányítású emelőgépek; teherfelvonók, emelők, csörlők;

teherszállító [emelő] gépek; termékkezelési mechanizmusokat tartalmazó emelő csatolmányok; utánfutóra szerelt
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 hidraulikus emelők; villamos emelődobok; vödrök emelő szállítószalagokhoz.

 39    Emelővillás targoncák bérbeadása; emelőpaddal felszerelt járművek bérbeadása; önjáró emelőpadok

bérbeadása szállítási célra; utasok légi szállításának megszervezése; utasok légi szállítása; utasszállítás légi úton;

teheráruk légi szállításának megszervezése; légijárművek lízingelése; légijárművek bérbeadása; légiközlekedési

szolgáltatások áruszállításhoz; légiközlekedési szolgáltatások teherszállításhoz; légitársaságok check-in

szolgáltatásai; légitársaságok szállítási szolgáltatásai; légi utazások szervezése; légi utazási szolgáltatások; légi

utazási [foglalási] szolgáltatások; légi utasszállítási szolgáltatások; légi utasszállítás; légi teherszállítási

szolgáltatások; légi teherszállítás; légi szállítmányok berakodása; légi szállítmányok be- és kirakodása; légi

szállítási szolgáltatások; légi szállítás megszervezésére vonatkozó szolgáltatások; légi szállítás megszervezése;

légi szállítás; légi rakománytovábbítás; légi rakományszállítási szolgáltatások; légi rakományok szállítása; légi

poggyászszállítás; légi közlekedésre szolgáló járművek és berendezések kölcsönzése; légi járművek bérbeadása;

légi csomagszállítás megszervezése; légi charter szolgáltatások; légi charter közvetítői szolgáltatások; légi

 áruszállítási szolgáltatások; légi áruszállítás; értéktárgyak légi szállítása; csomagok légi kézbesítése.

 ( 111 )  238.886

 ( 151 )  2022.09.15.

 ( 210 )  M 21 03316

 ( 220 )  2021.09.16.

 ( 732 )  ASPIAG Management AG, Widnau (CH)

 ( 740 )  Dr. Csere Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  SPAR HAZAI SZERETEM

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

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

étkezési célra; fermentált sült tej; földimogyoró tej alapú italok; kefir; kókuszdió tej alapú italok; kókusztej;

kókuszvaj; magas fehérjetartalmú tej; mandulatej; mandulatej alapú italok; margarin; milk shake-ek; mogyorótej;

mogyoróvaj; növényi alapú tejszín; rizstej; sűrített tej; szójatej; tejes italok, főként tejet tartalmazó; tejföl;

tejhelyettesítők; tejoltó; tejpor; tejsavbaktériumot tartalmazó italok; tejsavó; tejszínhab; tejszín (tejtermékek);

 tejtermékek; túró; vaj; vajkrém; zabtej; étkezési olajok és zsírok.

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

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

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

természetes édesítőszer; ízesítők/fűszerek; ételízesítő; zöldséges ízesítő; fűszeres ízesítő; fűszeres készítmények

ételekhez; fűszernövények; húslé, mártás, szaft; ízesítőszerek süteményekhez; ketchup; majonéz; marinádok

[fűszeres pácok]; mustár; nugát; paradicsomszósz; pesto; salátaöntetek; só élelmiszerek tartósítására; sűrítőszerek

 főzéshez, szirupok; fűszerek, fűszersók, fűszervajak; jég [fagyott víz].

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

 más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

  33    Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

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

 ( 111 )  238.887

 ( 151 )  2022.09.15.

 ( 210 )  M 20 02711

 ( 220 )  2020.09.10.

 ( 732 )  Gellért Globe Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Simala Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Budapest Balloon

 ( 511 )  25    Baseballsapka; baseballsapkák; ellenzős sapkák; esőkalapok; fejkendő; fejkendők; fejre való sálak,

fejkendők; fejpántok sportoláshoz; kendők fejre; kendők [ruházat]; kisméretű kalapok; körsálak; kötött sapkák;
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napellenzők [fejfedők]; napellenzők [ruházat]; napellenzők; napvédő kalapok; papírkalapok [ruházat]; parti

kalapok [ruházat]; rasztasapkák, jamaicai sapkák; ruházati cikként használt papírkalapok, papírcsákók; sapkák;

sapkák, kerek papi sapkák; sildek, napellenzők; sildek, napellenzők [fejfedők]; sildes, ellenzős fejfedők; sildes

sapkák; sportsapkák; sportsapkák és baseballsapkák; sportfejfedők [kivéve sisakok]; strandkalapok; textil

fejkendők; atlétatrikók; atlétikai ruházat; dzsekik; dzsekik motorkerékpárosoknak; dzsekik sportruházatként;

dzsekik, széldzsekik, ingkabátok; eső elleni viselet; esőálló ruházat; esőkabátok; esőköpenyek; esőköpenyek,

esőkabátok; esőponcsók; farmerdzsekik; farmerkabátok; fényvisszaverő kabátok, dzsekik; felsőruházat; férfi és

női dzsekik, kabátok, nadrágok, mellények; férfi és női ingek; férfi felsőruházat; férfikabátok; galléros ingek;

garbónyakú ingek; garbónyakú pulóverek; garbónyakú felsők; gyermekruházat; gyermek felsőruházat;

halászkabátok; hamis garbónyakú felsők; hamis garbónyakú ingek; ingek; ingek legombolt gallérral; ingelők,

ingblúzok; ingfazonú dzsekik; kabátok, dzsekik; kabátok nőknek; kapucnis felsők; kapucnis pulóverek; kapucnis

pulóverek, melegítőfelsők; kardigánok; kötények; kötények [ruházat]; kötényruhák; kötényruhák, ingruhák;

kötényruhák, kötények; mellények; mellények [ruházat]; női felsőruházat; nyaksálak [sálak]; nyaksálak [ruházat];

nyitott nyakú ingek; nyaksál; nyaksálak; nyomtatott pólók; pamutkabátok; polár pulóverek; pólóingek; pólóingek,

kötött ingek, pólók; pólók; pufi dzsekik [ruházat]; pufi kabátok, dzsekik; pulóverek; pulóverek, kötényruhák;

pulóverek, kötött pulóverek; pulóverek, mezek; pulóverek, szvetterek; rövid ujjú ingek; rövid ujjú pólók; rövid

ujjú sportingek; sálak; sálak [nyaksálak]; sálak [ruházati cikkek]; sportkabátok; sportruházat; széldzsekik, bomber

dzsekik; V-nyakú pulóverek; V-nyakú szvetterek; vállkendők; vállkendők és fejkendők; vastag ingek;

 visszahajtott, magas nyakú pulóverek, pólók [garbó]; vízhatlan dzsekik; vízhatlan felsőruházat; zakók, dzsekik.

 35    Hirdetési felület kölcsönzése; hirdetési felület online kölcsönzése; hirdetési felület, idő és anyagok

bérbeadása; hirdetési helyek biztosítása és bérbeadása; reklámfelületek és reklámanyagok bérbeadása; hirdetési

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

 bérbeadása.

 ( 111 )  238.888

 ( 151 )  2022.09.15.

 ( 210 )  M 21 03084

 ( 220 )  2021.08.24.

 ( 732 )  C-Belt Szállítószalag Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Lenti (HU)

 ( 740 )  Dr. Keserű Barna Arnold, Győr

  ( 546 )

 ( 511 ) 6    Fémből készült építési és szerkezeti anyagok és elemek; létrák és állványzatok, fémből; fém állványok,

 állványzatok; fém zsaluk; zsaluzatok fémből, betonhoz; fém szendvicspanelfogó csipesz.

7    Emelő és felvonóberendezések, liftek és mozgólépcsők; anyagmozgató emelők, liftek; elektromos emelők;

emelőgépek, felvonók [liftek]; felvonó berendezések személyek és áruk szállításához; építőipari felvonók;

 felvonóvezérlő készülékek; mechanikus és hidraulikus emelők, felvonók.

 35    Kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások az alábbi áruk vonatkozásában: építőipari berendezések és

felszerelések, állványzatok, szállítószalagok, cserépszállítók, emelő liftek, zsalurendszerek, szendvicspanelfogó

 csipeszek.

 37    Építés, építkezés és bontás; építő-, bontó-, tisztító- és karbantartó eszközök, felszerelések és berendezések

bérbeadása; acélszerkezetek felépítése; építőipari szaktanácsadási és tájékoztatási szolgáltatások; építőipari

szolgáltatások; állványozás; építési állványzatok, munka- és építési platformok bérbeadása; szállítószalagok

 bérbeadása.

  39    Áruszállítás és raktározás; raktárak bérbeadása; raktározási szolgáltatások.

 ( 111 )  238.889

 ( 151 )  2022.09.15.

 ( 210 )  M 22 00147
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 ( 220 )  2022.01.18.

 ( 732 )  Ádám Zoltán Imre, Budapest (HU)

 ( 740 )  S. Horváth Ügyvédi Iroda, Szentendre

 ( 552 )

 

 ( 511 )  20    Műanyag rögzítőanyagok; műanyag szorítógyűrűk; ruhára varrható műanyag vagy gumi címkék; műanyag

 csipeszek, kapcsok; műanyag címkék; nem fémből készült kapcsok.

  25    Baseball sapkák.

 35    Franchise-ok üzemeltetésével kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások; franchise létrehozásával és

működtetésével kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások; segítségnyújtás franchise rendszerű üzletvitelhez;

franchise-zal kapcsolatos üzleti ügyek adminisztrációja; segítségnyújtás franchise rendszerű kereskedelmi

üzletvitelhez; merchandising szolgáltatások; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi

és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: műanyag rögzítőanyagok, műanyag szorítógyűrűk, ruhára varrható

műanyag vagy gumi címkék, műanyag csipeszek, kapcsok, műanyag címkék, nem fémből készült kapcsok,

 baseball sapkák.

 ( 111 )  238.890

 ( 151 )  2022.09.15.

 ( 210 )  M 22 00558

 ( 220 )  2022.02.25.

 ( 732 )  Adam-House Innovatív Építőipari és Ingatlanfejlesztési Kft., Lőrinci (HU)

 ( 740 )  Dr. Pál Roberta Lívia, Budapest

 ( 541 )  SIP HUNGARY

 ( 511 )  19    Építőanyagok és elemek fából és mesterséges fából; előre gyártott nem fém épületelemek; előformázott

nemfém épületrészek; előre gyártott nemfém épületelemek helyszíni összeszerelésre; előre legyártott építőelemek

(nemfémes); épületpanelok, nem fémből; építőelemek (nem fémből) lapok formájában; előregyártott, nem fém

falak; mozgatható válaszfalak [falak], nem fémből; nem fém falpanelek; nem fém építőanyagok; nem fém

építőelemek; nem fém szerkezeti elemek építési használatra; nemfém burkolóanyagok; nem fémes anyagokból

 készült belső falak; nemfém oldalfalak; nem fémből készült építési és szerkezeti anyagok és elemek.

 37    Építés, építkezés és bontás; általános építési vállalkozói szolgáltatások; előre gyártott épületek és

szerkezetek felállítása; előregyártott építőelemek összeszerelése; előregyártott épületek összeállítása; építés;

építési [építkezési] és javítási szolgáltatások; építési menedzsment; építőipari szolgáltatások; építőipari

szaktanácsadási és tájékoztatási szolgáltatások; épületek és más szerkezetek építése; épületrészek építése;

épületvázak összeállítása [összeszerelése]; földmozgatási munkák; lakó- és kereskedelmi épületek építése; üzletek

építése; építésfelügyelet; épületek kivitelezése; ingatlanok karbantartása; ingatlanfejlesztési szolgáltatások

 [építés]; építési projektmenedzsment szolgáltatások.

 ( 111 )  238.891

 ( 151 )  2022.09.15.

 ( 210 )  M 22 00947

 ( 220 )  2022.04.08.

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

 ( 541 )  Ovofemin

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

 használatra; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 18. szám, 2022.09.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2343



 ( 111 )  238.892

 ( 151 )  2022.09.15.

 ( 210 )  M 22 00556

 ( 220 )  2022.02.25.

 ( 732 )  Fitt - Komforttéka Kft., Kecskemét (HU)

 ( 541 )  Komforttéka

 ( 511 )   20    Bútorok és lakberendezési tárgyak.

 ( 111 )  238.893

 ( 151 )  2022.09.15.

 ( 210 )  M 22 00557

 ( 220 )  2022.02.25.

 ( 732 )  Fitt - Komforttéka Kft., Kecskemét (HU)

 ( 541 )  Komfortéka

 ( 511 )   20    Bútorok és lakberendezési tárgyak.

 ( 111 )  238.894

 ( 151 )  2022.09.15.

 ( 210 )  M 22 00559

 ( 220 )  2022.02.25.

 ( 732 )  Fitt-Komforttéka Kft., Kecskemét (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   20    Bútorok és lakberendezési tárgyak.

 ( 111 )  238.895

 ( 151 )  2022.09.15.

 ( 210 )  M 22 00565

 ( 220 )  2022.02.25.

 ( 732 )  Brunner Gina, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Treer Ferenc Mór, Budapest

  

( 546 )

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

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

 ( 111 )  238.896

 ( 151 )  2022.09.15.

 ( 210 )  M 22 00690

 ( 220 )  2022.03.09.

 ( 732 )  Ferenczy Múzeumi Centrum, Szentendre (HU)

 ( 740 )  Lovrecz, Mangoff & Temesi Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  16    Autotípiák, fénykép metszetek; festmények; festmények és kalligráfiai munkák; festmények reprodukciói;

grafikai nyomatok; grafikai reprodukciók; grafikus ábrázolások; grafikus rajzok; kalligrafikus munkák; képek;

litografált műtárgyak; művészeti grafikai nyomatok; művészi képek; művészi lenyomatok; nyomatok (metszetek);

papírból készült műalkotások; papírkivágások; portrék, arcképek; rajzok; rézkarcok, gravűrök; szitanyomatok;

 vízfestmények, akvarellek.

 ( 111 )  238.897

 ( 151 )  2022.09.15.

 ( 210 )  M 22 00695

 ( 220 )  2022.03.10.

 ( 732 )  dm-drogerie markt Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Törökbálint (HU)

 ( 740 )  Szabó, Kelemen és Társai Andersen Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  dm App

 ( 511 ) 9    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; számítógépek és számítógépes perifériák.

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

 bútorok kivételével.

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

 ( 111 )  238.898

 ( 151 )  2022.09.15.

 ( 210 )  M 22 00818

 ( 220 )  2022.03.26.

 ( 732 )  dr. Jávorszki Veronika, Monor (HU)

 ( 740 )  Dr. Pál Roberta Lívia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Élelmiszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; gyümölcsökkel kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; gyógynövényekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; italokkal kapcsolatos

 kiskereskedelmi szolgáltatások.

 ( 111 )  238.899

 ( 151 )  2022.09.15.

 ( 210 )  M 22 00819

 ( 220 )  2022.03.26.

 ( 732 )  dr. Jávorszki Veronika, Monor (HU)

 ( 740 )  Dr. Pál Roberta Lívia, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  35    Élelmiszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; gyümölcsökkel kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; gyógynövényekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; italokkal kapcsolatos

 kiskereskedelmi szolgáltatások.

 ( 111 )  238.900

 ( 151 )  2022.09.16.

 ( 210 )  M 21 03588

 ( 220 )  2021.10.18.

 ( 732 )  Frischmann László, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Sallai Károly, Budapest

  

( 546 )

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

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

 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 vanília, sáfrány, fahéj, kakaó, kardamon, bors, csilipaprika; 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.

  33    Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

 ( 111 )  238.901

 ( 151 )  2022.09.16.

 ( 210 )  M 21 03796

 ( 220 )  2021.11.10.

 ( 732 )  Magyar Természetjáró Szövetség, Budapest (HU)

 ( 740 )  Végvári Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    2021. október 13-i elsőbbséggel (M2103554 ügyszámú bejelentésre alapított belső elsőbbség alapján):

 ismeretterjesztő könyvsorozatok; tanítási és oktatási anyagok [kivéve készülékek, berendezések].

 26    2021. október 13-i elsőbbséggel (M2103554 ügyszámú bejelentésre alapított belső elsőbbség alapján):

 díszjelvények, kitűzők.

 35    Ajándéktárgyakkal, üveg, porcelán, kerámia tárgyakkal történő kiskereskedelmi és nagykereskedelmi

szolgáltatások; bögrékkel, üvegekkel, tányérokkal történő kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások;

ruházati cikkekkel történő kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások; táskákkal, hátizsákokkal,

sportfelszerelésekkel, túrafelszerelésekkel történő kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások;

papírárukkal, matricákkal történő kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások; törölközőkkel, ernyőkkel,

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 18. szám, 2022.09.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2346



 terítőkkel, pokrócokkal történő kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások.

 41    2021. október 13-i elsőbbséggel (M2103554 ügyszámú bejelentésre alapított belső elsőbbség alapján):

 nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 43    2021. október 13-i elsőbbséggel (M2103554 ügyszámú bejelentésre alapított belső elsőbbség alapján):

 vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  238.902

 ( 151 )  2022.09.19.

 ( 210 )  M 22 00778

 ( 220 )  2022.03.22.

 ( 732 )  PRO-HAND Hungária Munkavédelmi Termékeket Gyártó és Forgalmazó Kft., Sóskút (HU)

 ( 740 )  Dr. Pál Roberta Lívia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Munkaruházattal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; munkavédelmi eszközökkel kapcsolatos

 nagykereskedelmi szolgáltatások; ruházati cikkekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások.

 ( 111 )  238.903

 ( 151 )  2022.09.19.

 ( 210 )  M 21 03528

 ( 220 )  2021.10.11.

 ( 732 )  Gállos Ivett, Tét (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  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.

 40    Hulladék és szemét újrahasznosítása; levegőtisztítás és vízkezelés; nyomtatási, nyomdai szolgáltatások;

élelmiszerek és italok tartósítása; bőrmegmunkálás; hímzés; nyeregkészítés, szíjgyártó munkák; ruhaanyagok

 szabása; steppelés; textilanyagok kikészítése, appretúrája (1); textilanyagok kikészítése, appretúrája (2); varrás.

 ( 111 )  238.904

 ( 151 )  2022.09.19.

 ( 210 )  M 22 00316

 ( 220 )  2022.02.02.

 ( 732 )  Good People Everywhere Ltd., London (GB)

 ( 740 )  dr. Kanyok Zsófia, Budapest

  

( 546 )

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

  38    Távközlési szolgáltatások.

  41    Szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

  42    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
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 ( 111 )  238.906

 ( 151 )  2022.09.19.

 ( 210 )  M 21 03869

 ( 220 )  2021.11.17.

 ( 732 )  WSB Zrt., Szentendre (HU)

  

( 546 )

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

 ( 111 )  238.907

 ( 151 )  2022.09.19.

 ( 210 )  M 21 03191

 ( 220 )  2021.09.06.

 ( 732 )  POWER BELT Hajtástechnikai és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kádár-Füzes Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 7    Csapágyak; csapágyak (gépalkatrészek); csapágyházak, csapágytokok [gépalkatrészek]; csövek

porszívókhoz; golyóscsapágyak; görgők, csigák, tárcsák; görgők, csigák, tárcsák [géprészek]; gőzkondenzátorok

[gépalkatrészek]; erőátviteli láncok, nem szárazföldi járművekhez; hajtóláncok, nem szárazföldi járművekhez;

hevederek szállítószalagokhoz (1); hevederek szállítószalagokhoz (2); hidraulikus vezérlések gépekhez,

motorokhoz és hajtóművekhez; kardáncsuklók; konvejorok, szállítószalagok; mechanikus dobok, tekercsek

hajlékony tömlőkhöz; mezőgazdasági gépek; mezőgazdasági eszközök, nem kézzel működtetett;

műanyagfeldolgozó gépek; olajfinomító gépek; permetezőgépek; sűrített levegős gépek (1); sűrített levegős gépek

(2); szíjak gépekhez; szíjak motorokhoz és hajtóművekhez; szivattyúk [gépek, motorok vagy hajtóművek részei];

szívógépek ipari célokra; talajművelő gépek mezőgazdasági használatra; tejipari gépek; tengelyek gépekhez;

tengelykapcsolók, nem szárazföldi járművekhez (1); tengelykapcsolók, nem szárazföldi járművekhez (2);

tengelykapcsolók, tengelykötések [gépek]; tömítések [hajtóművek részei]; tömszelencék [géprészek]; vetőgépek;

 vezetők, sínek gépekhez.

 10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek; művégtagok, műszemek és

műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok; fogyatékkal élők számára kialakított terápiás eszközök és

segédeszközök; masszírozó készülékek; készülékek, eszközök és árucikkek csecsemők gondozásához; szexuális

 tevékenységet elősegítő készülékek, eszközök és árucikkek.

 ( 111 )  238.908

 ( 151 )  2022.09.19.

 ( 210 )  M 21 04041

 ( 220 )  2021.11.29.

 ( 732 )  Boxigén Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Étrend-kiegészítő italpor keverékek; étrend-kiegészítők a fizikai állapot és állóképesség javítására;

étrend-kiegészítők emberek és állatok részére; étrend-kiegészítők por formában; étrend-kiegészítők sportolók

 számára; fehérjekiegészítő turmixok; protein étrend-kiegészítők; porított fehérje étrend-kiegészítők.
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 ( 111 )  238.909

 ( 151 )  2022.09.19.

 ( 210 )  M 21 03877

 ( 220 )  2021.11.17.

 ( 732 )  SHANDONG CHUNWANG FOOD TECH. CO., LTD, Linyi, Shandong (CN)

 ( 740 )  Süle Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Mogyoróvaj; mogyorók, elkészített; földimogyoró, elkészítve; gyümölcs csipsz; zöldségkonzervek;

gyümölcs alapú snackek; magvak, elkészítve; gyümölcskonzervek; ízesített mogyorók, diók; napraforgómag,

 elkészítve.

 ( 111 )  238.910

 ( 151 )  2022.09.19.

 ( 210 )  M 21 03190

 ( 220 )  2021.09.06.

 ( 732 )  Power Belt Hajtástechnikai és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kádár-Füzes Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 7    Csapágyak; csapágyak (gépalkatrészek); csapágyházak, csapágytokok [gépalkatrészek]; csövek

porszívókhoz; golyóscsapágyak; görgők, csigák, tárcsák; görgők, csigák, tárcsák [géprészek]; gőzkondenzátorok

[gépalkatrészek]; erőátviteli láncok, nem szárazföldi járművekhez; hajtóláncok, nem szárazföldi járművekhez;

hevederek szállítószalagokhoz (1); hevederek szállítószalagokhoz (2); hidraulikus vezérlések gépekhez,

motorokhoz és hajtóművekhez; kardáncsuklók; konvejorok, szállítószalagok; mechanikus dobok, tekercsek

hajlékony tömlőkhöz; mezőgazdasági gépek; mezőgazdasági eszközök, nem kézzel működtetett;

műanyagfeldolgozó gépek; olajfinomító gépek; permetezőgépek; sűrített levegős gépek (1); sűrített levegős gépek

(2); szíjak gépekhez; szíjak motorokhoz és hajtóművekhez; szivattyúk [gépek, motorok vagy hajtóművek részei];

szívógépek ipari célokra; talajművelő gépek mezőgazdasági használatra; tejipari gépek; tengelyek gépekhez;

tengelykapcsolók, nem szárazföldi járművekhez (1); tengelykapcsolók, nem szárazföldi járművekhez (2);

tengelykapcsolók, tengelykötések [gépek]; tömítések [hajtóművek részei]; tömszelencék [géprészek]; vetőgépek;

 vezetők, sínek gépekhez.

 10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek; művégtagok, műszemek és

műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok; fogyatékkal élők számára kialakított terápiás eszközök és

segédeszközök; masszírozó készülékek; készülékek, eszközök és árucikkek csecsemők gondozásához; szexuális

 tevékenységet elősegítő készülékek, eszközök és árucikkek.

 ( 111 )  238.911

 ( 151 )  2022.09.19.

 ( 210 )  M 21 03648

 ( 220 )  2021.10.22.

 ( 732 )  Tibesz-Hús Kft., Verőce (HU)

 ( 541 )  TIBESZ-HÚS

 ( 511 )   29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; sertészsír; mangalicazsír; libazsír; kacsazsír.

 35    Húsokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; húsokkal kapcsolatos nagykereskedelmi

 szolgáltatások.
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 ( 111 )  238.912

 ( 151 )  2022.09.19.

 ( 210 )  M 21 03649

 ( 220 )  2021.10.22.

 ( 732 )  Tibesz-Hús Kft., Verőce (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; sertészsír; mangalicazsír; libazsír; kacsazsír.

 35    Húsokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; húsokkal kapcsolatos nagykereskedelmi

 szolgáltatások.

 ( 111 )  238.913

 ( 151 )  2022.09.19.

 ( 210 )  M 21 04383

 ( 220 )  2021.12.29.

 ( 732 )  WeLoveShirts Korlátolt Felelősségű Társaság, Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Bagócsi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  PamutLabor

 ( 511 )  25    Férfi, női és gyermek ruházat; kisgyermek ruházat; ruhák csecsemők és kisgyermekek számára; pólóingek,

 kötött ingek, pólók; nyomtatott pólók; pulóverek, kötényruhák; ruházati cikkek.

 35    Nagykereskedelmi rendelési szolgáltatások; nyomtatott anyagokkal kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások; ruházkodással kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; szövetanyagokkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások; kiskereskedelmi ruházati csomagküldési szolgáltatások; kiskereskedelmi

csomagküldő szolgáltatások ruházati kiegészítőkkel kapcsolatban; kiskereskedelmi bolti szolgáltatások a ruházat

területén; nyomtatott anyagokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; online ruházati kiskereskedelmi

bolti szolgáltatások; ruházati cikkek és ruházati kiegészítők értékesítésével kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; ruházati kiegészítőkkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; ruházattal kapcsolatos online

kiskereskedelmi szolgáltatások; ruházkodással kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; szövetanyagokkal

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; táskákkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;

kiskereskedelmi szolgáltatások konyhai eszközökkel kapcsolatban; művészanyagokkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; műalkotásokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások;

művészanyagokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; táskákkal kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások; online rendelési szolgáltatások; rendelési szolgáltatások; műalkotásokkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes

kiskereskedelmi szolgáltatások: nyomatok, grafikai nyomatok, művészeti grafikai nyomatok, vászonnyomatok,

képek, művészi képek, nyomatok képek formájában, táskák, kézitáskák, vászontáskák, párnahuzatok,

párna-/díszpárnahuzatok, férfi, női és gyermek ruházat, kisgyermek ruházat, ruházati cikkek, ruhák csecsemők és

 kisgyermekek számára.

 40    Nyomtatási, nyomdai szolgáltatások; digitális nyomtatás; digitálisan tárolt képek és fényképek nyomtatása;

díszítő minták ajándékcsomagolásra való nyomtatása; fénykép gravírozás ruházati cikkekre; fénykép gravírozás

szövetekre; gyapjúnyomtatás, nyomtatás gyapjúra; magasnyomtatás; mélynyomtatás; mintanyomás; minta

nyomtatási szolgáltatás; mintanyomás textíliákra; mintanyomás szőnyegekre; nyomtatás textilekre; nyomtatási

szolgáltatásokkal kapcsolatos információnyújtás; pólónyomás, pólónyomtatás; reklámanyagok nyomtatása;
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ruházat nyomása díszítő mintákkal megrendelésre; szitanyomás; fénykép gravírozás háztartási cikkekre; fénykép

 gravírozás nyomtatványokra; fénykép gravírozás papírra; képek tárgyakra való nyomtatása; portrényomtatás.

 ( 111 )  238.915

 ( 151 )  2022.09.19.

 ( 210 )  M 22 00425

 ( 220 )  2022.02.13.

 ( 732 )  GVC George's Venture Capital Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kollár Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Áruk és szolgáltatások promóciója nemzetközi sportesemények szponzorálásával; befolyásoló marketing;

célzott marketing; hirdetési- és reklám szolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; kereskedelmi- vagy

reklámcélú kiállítások; kiszervezett vállalatirányítás; költségelemzés; kutatások ügyletekkel kapcsolatban;

konzultáció személyzeti kérdésekben; közvélemény-kutatás; különböző szakemberek ügyfelekkel való

összehozásával kapcsolatos üzleti közvetítői szolgáltatások; marketing szoftverkiadás keretében; marketing

szolgáltatások; mások számára márkaidentitást létrehozó reklámszolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások;

munkaerő-toborzás; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áruk és

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

területén; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása;

piaci tanulmányok; piackutatás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámkommunikációs

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

reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok

irányításában és működtetésében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjéhez; segítségnyújtás üzleti

tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés; számítógépes

fájlkezelés, adatkezelés; személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal; szponzorok felkutatása; ügyfélprofil

meghatározása kereskedelmi vagy marketing célokra; üzleti értékelések; üzleti hatékonysági szakértő

szolgáltatásai; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül; üzleti jövedelmezőségi

tanulmányok készítése; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti szerződések tárgyalása másik fél megbízásából;

üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok, kutatások; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás;

üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások;

 vállalati kommunikációs szolgáltatások.

  36    Vagyonkezelés.

 41    Oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási tanúsítási szolgáltatások, nevezetesen

képzés és vizsgáztatás; oktatási vizsgáztatás; oktatáskutatás; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem

 letölthetők.

 ( 111 )  238.916

 ( 151 )  2022.09.19.

 ( 210 )  M 22 00426

 ( 220 )  2022.02.13.

 ( 732 )  GVC George's Venture Capital Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kollár Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )  35    Áruk és szolgáltatások promóciója nemzetközi sportesemények szponzorálásával; befolyásoló marketing;

célzott marketing; hirdetési- és reklám szolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; kereskedelmi- vagy

reklámcélú kiállítások; kiszervezett vállalatirányítás; konzultáció személyzeti kérdésekben; költségelemzés;

közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; különböző szakemberek ügyfelekkel való

összehozásával kapcsolatos üzleti közvetítői szolgáltatások; marketing szoftverkiadás keretében; marketing

szolgáltatások; mások számára márkaidentitást létrehozó reklámszolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások;

munkaerő-toborzás; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áruk és

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

területén; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása;

piaci tanulmányok; piackutatás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámkommunikációs

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

reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok

irányításában és működtetésében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák

összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; személyzet kiválasztása

pszichológiai eljárásokkal; szponzorok felkutatása; ügyfélprofil meghatározása kereskedelmi vagy marketing

célokra; üzleti értékelések; üzleti hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzleti információk; üzleti információk

nyújtása weboldalon keresztül; üzleti jövedelmezőségi tanulmányok készítése; üzleti konzultációs szolgáltatások;

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

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

 konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; vállalati kommunikációs szolgáltatások.

  36    Vagyonkezelés.

 41    Oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási tanúsítási szolgáltatások, nevezetesen

képzés és vizsgáztatás; oktatási vizsgáztatás; oktatáskutatás; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem

 letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása.

 ( 111 )  238.917

 ( 151 )  2022.09.19.

 ( 210 )  M 22 00427

 ( 220 )  2022.02.13.

 ( 732 )  IDEASOL Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  IJOB

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

 ( 111 )  238.918

 ( 151 )  2022.09.19.

 ( 210 )  M 22 00416

 ( 220 )  2022.02.11.

 ( 732 )  Overseas Labour Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Emberi erőforrás menedzsment és munkaerő-toborzási szolgáltatások; munkaerő-közvetítés; munkaerő

kölcsönzés; munkaerő közvetítési és toborzási szolgáltatások; humánerőforrás-menedzsment; munka- és karrier

 lehetőségekre vonatkozó információs szolgáltatások.

 39    Szállítás; szárazföldi személyszállítás; utazás és utasok szállítása; szállításszervezés; utasok szállítása

 autóbuszokkal.

  41    Oktatás és tanítás; nyelvoktatási és képzési szolgáltatások; nyelvoktatás szervezése.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 18. szám, 2022.09.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2352



 ( 111 )  238.919

 ( 151 )  2022.09.19.

 ( 210 )  M 22 00417

 ( 220 )  2022.02.11.

 ( 732 )  REARTICON Iparművészeti Egyesület, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Polgár Károly Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése.

 ( 111 )  238.920

 ( 151 )  2022.09.19.

 ( 210 )  M 22 00576

 ( 220 )  2022.02.28.

 ( 732 )  Glázer István, Vác (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre

 ( 541 )  ittali

 ( 511 )  43    Éttermi szolgáltatások; éttermek [szolgáltatások]; bár- és éttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások étel

elvitelre árusításához; ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek számára; ételek és italok felszolgálása

éttermi vendégek számára; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; pizzériák; ételkészítés; étel- és

italkészítés; elvitelre árusított ételek szolgáltatása; elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások; ételkiszállítási

 szolgáltatások, azonnali fogyasztásra.

 ( 111 )  238.921

 ( 151 )  2022.09.19.

 ( 210 )  M 22 00434

 ( 220 )  2022.02.14.

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Fogápoló készítmények; fogfehérítő csíkok; fogfehérítő készítmények; fogfehérítő készítményekkel átitatott

fogfehérítő szalagok [kozmetikumok]; fogfehérítő krémek; fogfehérítő zselék; fogfehérítő paszták; fogkövet

kimutató tabletták egyéni használatra; fogkrémek; fogmosásra szolgáló készítmények; fogmosó gél; fogmosó

készítmények; fogmosó por; fogpaszta; fogpolírozók; fogpor fogpaszta alakjában; fogporok; fogprotézis polírozó

készítmények; fogprotézisek tisztítására szolgáló készítmények; fogtisztító folyadékok, oldatok; fogtisztító szerek

és szájvizek; fogtisztító por; fogtisztító szerek rágógumi formájában; folyékony fogkrém; gyógyanyagokat nem

tartalmazó szájöblítő szerek; lehelet frissítő spray; leheletfrissítő készítmények személyes higiéniához;

leheletfrissítő lapocskák; leheletfrissítők; leheletfrissítők nyírfakivonatból készült rágópálcikák formájában; nem

gyógyhatású fogkrémek; lenyelhető fogkrém; 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]; szájápoló készletek; szájfrissítők,

leheletfrissítők, nem orvosi használatra; szájöblítők, szájvizek; szájspray-k, nem gyógyászati használatra;

szájvizek, nem gyógyászati célra; szilárd fogkrém-tabletták; torokspray-k [nem gyógyhatású]; fogápoló

készítmények állatoknak; spray formájú tisztítószerek sportolók fogvédőinek frissítéséhez; szájfény; nem

 gyógyhatású szájvizek kisállatoknak; szájhigiénés készítmények.
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 ( 111 )  238.923

 ( 151 )  2022.09.19.

 ( 210 )  M 22 00579

 ( 220 )  2022.02.28.

 ( 732 )  Kutyagomba Korlátolt Felelősségű Társaság, Újlengyel (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Állatgyógyászati készítmények; állatgyógyászati készítmények és anyagok; étrend- és táplálékkiegészítők

állatgyógyászati célokra; táplálékkiegészítők állatgyógyászati célokra; étrend-kiegészítők állatok számára;

étrend-kiegészítők házi kedvenceknek; étrend-kiegészítők házi kedvencek számára porított italkeverékek

formájában; étrend-kiegészítők házi kedvencek számára jutalomfalatkák formájában; gyógyhatású állateledel;

gyógyhatású állateledel-kiegészítők; gyógyhatású készítmények állatoknak; egészségügyi készítmények

 állatorvosi célokra; táp- és takarmány-kiegészítők állatgyógyászati célokra.

 35    Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi készítményekhez és gyógyászati eszközökhöz

kapcsolódó nagykereskedelmi szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények,

valamint gyógyászati eszközök kis- és nagykereskedelme; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi

készítményekhez és gyógyászati kellékekhez kapcsolódó kiskereskedelmi szolgáltatások; állatorvosi

készítményekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; állatorvosi készítményekkel kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; állatorvosi készítményekkel és cikkekkel kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások; állatorvosi cikkekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; állatorvosi cikkekkel

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi

és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: állatgyógyászati készítmények, állatgyógyászati készítmények és

anyagok, étrend- és táplálékkiegészítők állatgyógyászati célokra, táplálékkiegészítők állatgyógyászati célokra,

étrend-kiegészítők állatok számára, étrend-kiegészítők házi kedvenceknek, étrend-kiegészítők házi kedvencek

számára porított italkeverékek formájában, étrend-kiegészítők házi kedvencek számára jutalomfalatkák

formájában, gyógyhatású állateledel, gyógyhatású állateledel-kiegészítők, gyógyhatású készítmények állatoknak,

egészségügyi készítmények állatorvosi célokra, állatápolási készítmények, táp- és takarmány kiegészítők

 állatgyógyászati célokra.

 ( 111 )  238.924

 ( 151 )  2022.09.19.

 ( 210 )  M 22 00419

 ( 220 )  2022.02.11.

 ( 732 )  ONE LOG HUNGARY Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre

  

( 546 )

 ( 511 )  39    Áruszállítás; áruszállítás, áruszállítási szolgáltatások; áruszállítás megszervezése; áruszállítási

szolgáltatások; áruszállítással kapcsolatos információs szolgáltatások; fuvarozás, áruszállítás; légi áruszállítás;
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légi áruszállítási szolgáltatások; áruszállítás, hajós áruszállítás; áruszállítás és tárolás; áruszállítás és raktározás;

áruszállítás és -kézbesítés; tengeri áruszállítási szolgáltatások; vasúti áruszállítás; vízi áruszállítás; vízi

teherszállítás megszervezése, áruszállítás; szállítmányozás; szállítmányozási, fuvarozási szolgáltatások; tengeri

 szállítmányozás; szállítmányozási ügynökség; szállítási logisztikai szolgáltatások; szárazföldi áruszállítás.

 ( 111 )  238.925

 ( 151 )  2022.09.19.

 ( 210 )  M 22 00431

 ( 220 )  2022.02.14.

 ( 732 )  ABFK Kft., Diósd (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  41    Coaching; coaching gazdasági és menedzselési témákban; coaching [tréning]; pénzügyekkel kapcsolatos

coaching; személyi coaching [képzés]; képzési vagy oktatási szolgáltatások life coaching [életvezetési

 tanácsadás] területén; oktatási szolgáltatások coaching formájában.

 ( 111 )  238.926

 ( 151 )  2022.09.19.

 ( 210 )  M 22 00577

 ( 220 )  2022.02.28.

 ( 732 )  Németh Attila, Győr (HU)

 ( 740 )  Dr. Keserű Barna Arnold, Győr

 ( 541 )  HELL VILL

 ( 511 )  41    Koncertszolgáltatások; élőzenés koncertek; koncertek prezentálása; zenés koncertek; koncertek szervezése;

koncert szolgáltatások [éneklés]; élő zenei koncertek; popzenei koncertek szervezése; élő rockzenekari fellépések

bemutatása; rock együttesek élő fellépései, előadásai; koncertekkel kapcsolatos szolgáltatások; zenei koncertek

szervezése és lebonyolítása; fesztiválok szervezése; előadóművészeti fesztiválok lebonyolítása; szórakoztatási

célú fesztiválok rendezése; fesztiválok szervezése szórakoztatási célokra; rekreációs, szabadidős fesztiválok

szervezése; kulturális célú fesztiválok rendezése; oktatási célú fesztiválok rendezése; zenei fesztiválokkal

kapcsolatos szolgáltatások; kulturális tevékenységek; kulturális szolgáltatások; kulturális események

lebonyolítása; kulturális célú bemutatók rendezése; sport- és kulturális tevékenységek; kulturális show-k

 szervezése; közösségi kulturális rendezvények szervezése; szórakoztatás; zenés szórakoztatás.

 ( 111 )  238.927

 ( 151 )  2022.09.19.

 ( 210 )  M 22 00428

 ( 220 )  2022.02.14.

 ( 732 )  NOBASIC Korlátolt Felelősségű Társaság, Miskolc (HU)

 ( 740 )  JÁMBOR TÓTH KOLLÁTH Ügyvédi Iroda, Miskolc

  
( 546 )

 ( 511 ) 3    Aloe vera készítmények kozmetikai célokra; aloe vera zselé kozmetikai célokra; amla olaj kozmetikai

célokra; ásványi olajok [kozmetikai]; ásványvíz spray-k kozmetikai célokra; geraniol kozmetikai használatra;

illóolajok kozmetikai használatra; impregnált törlőruhák kozmetikai használatra; kenőcsök kozmetikai

használatra; kókuszolaj kozmetikai célokra; kozmetikai folyadékokkal impregnált nedves törlőkendők;

kozmetikai folyadékokkal átitatott kendők; kozmetikai készletek; kozmetikai szerek; kozmetikai testápoló

készítmények; kozmetikai vatta; kozmetikumok és kozmetikai készítmények; kréta kozmetikai használatra;

piperonál kozmetikai alkalmazásra; ricinusolaj kozmetikai célokra; tisztítók kozmetikai ecsetekhez; vatta

kozmetikai használatra; vatták kozmetikai használatra; zsírok kozmetikai célokra; vattapamacsok kozmetikai

célokra; vattapálcikák kozmetikai célokra; természetes olajok kozmetikai célokra; aromaterápiás olajok
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 [kozmetikai alkalmazásra].

 21    Kézi eszközök kozmetikumok felviteléhez; tárolók, tartók kozmetikumoknak; adagolók kozmetikumokhoz;

kefék kozmetikai célokra; kozmetikai applikátorok; kozmetikai ecsetek, pipere ecsetek; kozmetikai eszközök;

kozmetikai kompakt púderek; kozmetikai pálcikák sminkeléshez; kozmetikai polcok; kozmetikai spatulák;

kozmetikai táskák [felszerelt]; kozmetikai szivacsok; kozmetikai spatulák szőrtelenítő készítményekhez;

mikrodermabráziós szivacsok kozmetikai használatra; tokok kozmetikai eszközökhöz; üresen árusított

 csepegtetők kozmetikai célokra; üresen árusított kozmetikai nyomdák.

 25    Hímzett ruhadarabok; kötött ruhadarabok; stólák, váll takarására szolgáló ruhadarabok; arcfedők [ruházat],

nem gyógyászati vagy egészségügyi célokra; arcmaszkok [ruházat]; csuklyák, kapucnik [ruházat]; fejszalagok

 [ruházat]; kendők [ruházat]; ruházat, lábbelik és fejfedők részei.

 44    Fodrászszalonok; fodrász szolgáltatás; fodrászat; fodrászszalon szolgáltatások; fodrászszalonok

szolgáltatásai katonai szolgálatot teljesítőknek; fodrászszalonok szolgáltatásai gyermekeknek; fodrászszalonok

szolgáltatásai férfiaknak; fodrászszalonok szolgáltatásai nőknek; szépségszalon és fodrászati szolgáltatások;

 szépségszalonokban vagy fodrászüzletekben használt gépek és berendezések kölcsönzése.

 ( 111 )  238.929

 ( 151 )  2022.09.19.

 ( 210 )  M 22 00418

 ( 220 )  2022.02.11.

 ( 732 )  Kecskeméti Ákos, Sopron (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámügynökségi szolgáltatások; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; marketingügynökségi

szolgáltatások; marketing tanácsadás; marketing segítségnyújtás; marketing kampányok; marketing információk;

marketing szolgáltatások; reklám és marketing; üzleti marketing szolgáltatások; marketing koncepciók

kidolgozása; marketinghez kapcsolódó elemzés; reklám és marketing szolgáltatások; reklámozási, marketing és

promóciós szolgáltatások; reklámszövegírás; reklámanyag összeállítása; reklámanyag készítése; vállalati

kommunikációs szolgáltatások; reklámozás és értékesítési promóciós szolgáltatások; üzleti adminisztráció;

értékesítési adminisztráció; médiakapcsolati szolgáltatások; reklámozási és marketing-szolgáltatások közösségi

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

 marketingtanácsadás a közösségi média területén.

  42    Grafikai tervezés; grafikus tervezési szolgáltatások; grafikus tervezés, design.

 ( 111 )  238.933

 ( 151 )  2022.09.22.

 ( 210 )  M 22 00580

 ( 220 )  2022.02.28.

 ( 732 )  Pompás due Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Pizzériák; bár- és éttermi szolgáltatások; elhelyezés biztosítása összejövetelekhez; elvihető ételekkel

kapcsolatos szolgáltatások; elvitelre árusító éttermek; elvitelre árusított ételek szolgáltatása; bisztró [büfé]

szolgáltatások; elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások; étel- és italszolgáltatás mobil

teherautóból; étel- és italkészítési szolgáltatások; gyorséttermi szolgáltatások; kávéház; kávézói szolgáltatások;
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önkiszolgáló éttermek; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; vállalati vendéglátás (étel és ital

 szolgáltatása); mobil éttermi szolgáltatások; alkoholos italok felszolgálása.

 ( 111 )  238.934

 ( 151 )  2022.09.22.

 ( 210 )  M 22 00438

 ( 220 )  2022.02.14.

 ( 732 )  Libri Könyvkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Szabó Levente Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Daloskönyvek; színező könyvek; képregények; könyvecskék, brosúrák; könyvek; nyomtatott publikációk;

 nyomtatványok; újságok.

 35    Tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; szövegszerkesztés; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati

 szolgáltatások; értékesítési promóciós szolgáltatások.

 41    Elektronikus kiadványszerkesztés; tördelési szolgáltatások; nem hirdetési célokra; szövegszerkesztés

[kivéve reklámszövegek]; nem reklámcélú szövegek publikálása; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line

 publikálása (hangoskönyvet is ideértve), könyvkiadás.

 ( 111 )  238.935

 ( 151 )  2022.09.22.

 ( 210 )  M 22 00319

 ( 220 )  2022.02.02.

 ( 732 )  1000 Út Travel Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  1000 Út Utazási Iroda

 ( 511 )   39    Utazásszervezés.

A rovat 179 darab közlést tartalmaz. 

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 18. szám, 2022.09.28.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2357


		2022-09-27T11:07:33+0200




