
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 21 03722

 ( 220 ) 2021.11.03.

 ( 731 )  Kruták Zsófia Anna, Gödöllő (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

 ( 541 ) KARÁCSONYHÁZ

 ( 511 )  28    Videojátékok; karácsonyfadíszek; sportcikkek; játékok; játékszerek; ünnepi dekorációk, partikellékek és

karácsonyi műfenyők; karácsonyi harisnyák/zoknik [ajándékok elhelyezéséhez]; karácsonyfadíszek, a világítási

 cikkek és édességek kivételével; hógömbök.

 30    Édességek karácsonyfák díszítéséhez; kávé alapú italok; karamellák [cukorkák]; tea alapú italok; édességek

 (cukorkák), csokoládés szeletek, rágógumi.

 35    Árusító standok bérbeadása; kis- és nagykereskedelmi tevékenység karácsonyi dekorációs termékek:

lakásdekoráció, virágkötészeti dekorációs termékek, ajándéktárgyak, gyertyák, illatgyertyák, gyertyatartók,

mécsestartók, lakásdekorációs és virágkötészeti alapanyagok, ajándéktasakok, csomagolóanyagok,

üdvözlőkártyák, műfenyők, műfenyő girlandok, textil szalagok és masnik, karácsonyfa műanyag- és üveggömb

díszek, csúcsdíszek, boák, szárazvirág és termések, dekorációs kellékek, fém süteményes dobozok, textil

alapanyagú karácsonyi díszek, műanyag és textil karácsonyi figurák vonatkozásában; online hirdetői tevékenység

számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére;

kirakatrendezés; értékesítési promóciós szolgáltatások; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; reklámozási

szolgáltatások; üzleti menedzsment; üzleti adminisztráció; kereskedelmi vásárokon, kiállításokon nyújtott

 szolgáltatások; irodai tevékenységek szolgáltatásai.

 ( 210 ) M 21 03898

 ( 220 ) 2021.11.17.

 ( 731 )  Profi Tető Kft., Kaposvár (HU)

 ( 740 )  Brandcontrol Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   20    Bútorok, tükrök, keretek; fából vagy műanyagból készült lakberendezési termékek.

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

 falikárpitok.

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

 ( 210 ) M 21 04100

 ( 220 ) 2021.12.02.

 ( 731 )  Al-Bahadli Külkereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Brandcontrol Kft., Budapest

  

( 546 )

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

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

 31    Mezőgazdasági termékek és magok; élő állatok; friss gyümölcsök és zöldségek; vetőmagok, élő növények

 és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta.

  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.
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 ( 210 ) M 21 04142

 ( 220 ) 2021.12.07.

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

  

( 546 )

 ( 511 )  10    Állkapocscsontba ültethető protézisek; beültetett protézisek; fogak mesterséges részei; fogászatban használt

implantátumok [protézisek]; fogászati protézisek; fogászati protézisek inlay-ek formájában; fogászati

protéziselemek; fogpótlások; fogprotézisek; fogsebészetben használt implantátum anyagok [protézis];

fogsebészeti implantátumok [protézisek]; fogszerkezethez rögzített, nagy szilárdságú porcelánból készült

protézisek; fogzománchoz rögzített, nagy szilárdságú porcelánból készült protézisek; implantátumok [protézisek];

mesterséges állkapcsok; mesterséges anyagból készült fogászati implantátumok; műfogak; műfogsorok részei;

műfogsortartók; protézis beültetések; protézisek részleges korona helyreállítások formájában; protézisek teljes

korona helyreállítások formájában; protézisek tömések formájában; alvás során bekövetkező obstruktív

légzésleállás (apnoé) kezelésére szolgáló fogorvosi eszközök; amalgám hordozók; csapok műfogakhoz;

csiszolókorongok fogászati alkalmazásra; csiszolótárcsák fogászati célokra; eldobható fejek fogászati

profilaxishoz; eldobható végek fogászati fecskendőkhöz; elektromos szájöblítők fogorvosi használatra;

fecskendők fogászati célokra; fejek fogászati profilaxishoz; fogak javítására használt készülékek; fogak

kiegyenesítésére használt fogszabályozó bracketek; fogászati alkalmazásokhoz használt csövek; fogászati

árnyalatminták; fogászati eszközökhöz használt lámpák; fogászati exkavátorok; fogászati fecskendők; fogászati

fogók; fogászati formázó eszközök; fogászati fúróbetétek; fogászati fúrófejek; fogászati fúrók; fogászati gumi

gát; fogászati hidak; fogászati idegtűk; fogászati implantátumok; fogászati illesztések; fogászati intraorális

kamerák; fogászati kapcsok már létező fogsorok rögzítésére; fogászati készülékek, elektromos; fogászati

kezelőlámpák; fogászati kéziszerszámok; fogászati koronák; fogászati lenyomat-vevők; fogászati

marókészülékek; fogászati minta készítő eszközök; fogászati onlay [betét]; fogászati összekötők; fogászati

párhuzamosító készülékek; fogászati spektrokoloriméterek; fogászati spektrokoloriméterek fogászati protézisek

színének meghatározásához; fogászati színminták; fogászati szondák, nem saját használatra; fogászati

támasztóstiftek; fogászati tűk; fogászati tükrök; fogászati vizsgálathoz használt kézi tükrök; fogfényesítő

készülékek fogorvosok általi használatra; fogfúrók; foggyökér támaszok; foggyökérkezelő eszközök;

foghigiénikusok által használt készülékek; fogkő eltávolító berendezések; fogköz-stimulátorok fogászati

kezeléshez; fogközi rögzítő eszközök; fogközkefék fogászati kezelések során történő használatra; fogorvosok

elektromos szerszámai szájápoláshoz; fogorvosok elektromos szerszámai fogápoláshoz; fogprotézisek

illesztéséhez használt eszközök; fogprotézisek illesztésére használt készülékek; fogprotézisek készítésére használt

készülékek; fogszabályozáshoz használt eszközök, berendezések; fogszabályozási eszközök; fogszabályozó

készülékek; fogszabályozó rögzítőelemek; fogszabályozók; fogszabályzó műszerek; fogszabályzó sínek;

fogszabályzó tubusok; fogszondák; fogtechnikai fogók; fogtechnikusok által használt készülékek; fogtömések

bevitelére szolgáló eszközök; fogvájók fogászati kezelés során történő használatra; fogvédők fogászati célokra;

fogzást segítő gyűrűk fogzási fájdalom csillapítására; fogzást segítő láncok fogzási fájdalom csillapítására; fúrók

fogászati alkalmazásra; fúrótokmányok fogászati alkalmazásokhoz; gumiszalagok fogszabályozáshoz;

implantátum-rögzítők; implantátumfejek fogászati célra; implantátumhidak fogászati célra; koronák fogakra;

lézerek fogászati használatra; metszőtárcsák fogászati célokra; műfogak illesztéséhez használt eszközök; műfogak

illesztésére használt készülékek; műfogak készítéséhez használt eszközök; műfogak készítésére használt

készülékek; nagyfrekvenciás koaguláló készülékek fogászati célokra; nagyfrekvenciás vágókészülékek fogászati

célokra; nemes anyagokból készült csapok fogászati használatra; nemes anyagokból készült fogászati csapok;

nyelvkaparók; parodontális fogzuhanyok fogászati kezeléshez; polimerizáló készülékek fogászati célokra;

porszóró készülékek fogászati használatra; prosztetikus eszközök fogászati célokra; prosztetikus fogászatban

használt műszerek; sebészeti eszközök és műszerek fogászati alkalmazásra; szájzuhanyok fogászati használatra;
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székek orvosi vagy fogászati használatra; szívókészülékek fogászati használatra; szórófejek fogászati

fecskendőkhöz; tűk fogászati használatra; tükrök fogorvosoknak; vágókorongok fogászati alkalmazásokhoz;

 vibrátorok fogászati viaszok melegítéséhez; orvosi protézisek; protézisek.

 ( 210 ) M 21 04241

 ( 220 ) 2021.12.16.

 ( 731 )  Kalapács József, Pécel (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Totális Metál

 ( 511 ) 9    Zenei hangfelvételek; zenei kazetták; zenei szoftverek; letölthető zenefájlok; zenei felvételek szalagon; zenét

tartalmazó CD-k; zenét tartalmazó DVD-k; zenei felvételek lemezek formájában; műsoros zenei CD-k; zenei

 felvételeket tartalmazó chipek; zenét tartalmazó műsoros lézerlemezek.

 41    Zenekarok szolgáltatásai; élő zenekari előadások; szórakoztatás zenekari előadások formájában; élő

zenekari fellépések bemutatása; zenés szórakoztatás zenekarok által; szórakoztató szolgáltatások zenekari

előadások formájában; zenekar [együttes] által nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; zenekar által élőben

előadott műsorok bemutatása; zenei együttesek élő fellépései, előadásai; rock együttesek élő fellépései, előadásai;

zene komponálása; zene rögzítése; zenés szórakoztatás; zenés koncertek; zenei előadás; zenei produkciók; élő

zeneműsorok; élő zene szolgáltatása; zenés szórakoztatási szolgáltatások; élő zenei koncertek; zenei felvételek

készítése; zenei szövegek kiadása; zenei produkciós szolgáltatások; élő zenei előadások; élő zenei műsorok; zenei

szórakoztatás szervezése; zenei koncertek bemutatása; zenés show-k készítése; élő zenei előadások tartása; hang-

és zenefelvételek készítése; szórakoztató szolgáltatások élő zene formájában; zene és ének előadás tartása;

zenészek által nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; zenészek által biztosított szórakoztatási szolgáltatások;

szórakoztató szolgáltatások biztosítása felvett zene formájában; szórakoztató szolgáltatások élő zenei előadások

 formájában; szórakoztató show-k készítése zenészek közreműködésével.

 ( 210 ) M 21 04324

 ( 220 ) 2021.12.22.

 ( 731 )  CO-OP Hungary Zrt, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

háztartási illatosítók; illatosítók gépkocsikhoz; lefolyó és mosogató duguláselhárító készítmények; ízesítők,

 aromák élelmiszerekhez [illóolajok]; mosogatószerek, mosogató készítmények.

 4    Gyertyák és kanócok világításhoz; teamécsesek; világítóanyagok.

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

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

 és légfrissítő készítmények; bébiételek; pezsgőtabletták.

 6    Főzéshez használt alufóliák; alufóliák sütéshez.

 8    Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; borotvák.

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

 berendezések és készülékek; elemek; újratölthető elemek.

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

 izzók; led-izzók; reflektoros izzók; halogén izzók.

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

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

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

szatyor, táska; egészségügyi papír, wc-papír; eldobható szalvéták; papír törlőkendők; szemeteszsákok; sütőpapír;
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 műanyag zacskók háztartási célokra.

  20    Műanyag tortadíszek.

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

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

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

porcelán- és fajanszáruk; teamécses-tartók; fogvájók egyéni használatra; háztartási gumikesztyűk; műanyag

 tányérok [edények].

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

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

  26    Bokarögzítők.

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

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

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

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

hústermékek; hentesáruk; tejtermékek és tejtermék-helyettesítők; tejszínhabok; fagyasztott húsok; fagyasztott

 hústermékek; fagyasztott gyümölcsök; fagyasztott zöldségek.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 tésztalapok.

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

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

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

 almok állatoknak.

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

 más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

  33    Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével); alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

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

 számára; dohányzási cikkek; gyufák.

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

kiskereskedelmi szolgáltatások; globális számítógépes hálózatokon keresztül nyújtott, élelmiszerekkel

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; katalógusokon keresztül nyújtott, élelmiszerekkel kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; kedvtelésből tartott kisállatoknak szánt termékekkel kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; kertészeti cikkekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; kiskereskedelmi szolgáltatások

irodaszerekkel kapcsolatban; kiskereskedelmi szolgáltatások elektronikus háztartási berendezésekkel

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

kiegészítők értékesítésével kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; tisztításra használt árucikkekkel

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; világítással kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;

csemegeárukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; ételek főzésére szolgáló berendezésekkel

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; étkészletekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; illatosító

készítményekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; játékokkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; játékokkal kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; kiskereskedelmi bolti szolgáltatások
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a ruházat területén; online ruházati kiskereskedelmi bolti szolgáltatások; takarmánnyal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; ünnepi dekorációkkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;

élelmiszerekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; állatápolásra használt készítményekkel kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások; elektronikus háztartási eszközökkel kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások; ételek főzésére szolgáló berendezésekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások;

étkészletekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; fémárukkal kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások; főzőedényekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; játékokkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások; kertészeti termékekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások;

lábbelikkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; ruházkodással kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások; sportcikkekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; takarmánnyal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások; segítségnyújtás kereskedelmi vállalatok menedzsmentjében; segítségnyújtás

franchise rendszerű üzletvitelhez; beszerzői szolgáltatások [áruk illetve szolgáltatások beszerzése más cégeknek];

üzleti konzultációs szolgáltatások; online reklám- és marketingszolgáltatások; varrócikkekkel kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; építésre szolgáló kézi működtetésű berendezésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; építésre szolgáló kézi működtetésű szerszámokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;

építőipari berendezésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; étrendkiegészítőkkel kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; gépjárműtartozékokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; állatalommal

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; divatkiegészítőkkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;

egyszer használatos papírtermékekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; eladó nélküli kiskereskedelmi

 bolt szolgáltatásai élelmiszerrel kapcsolatban.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

 ( 210 ) M 22 00268

 ( 220 ) 2022.01.27.

 ( 731 )  Széchenyi István Egyetem, Győr (HU)

 ( 541 ) SZESE E-Sport

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

 ( 210 ) M 22 00335

 ( 220 ) 2022.02.02.

 ( 731 )  dr. Horváth Gyula, Budapest (HU)

 ( 541 ) SÖRSJEGY

 ( 511 )   32    Sörök, alkoholmentes sörök.

 ( 210 ) M 22 00336

 ( 220 ) 2022.02.02.

 ( 731 )  dr. Horvát Gyula, Budapest (HU)

 ( 541 ) BOLDOG ÓRÁK KLUB-KÁVÉZÓ

 ( 511 )   14    Órák, ékszerek, láncok, gyűrűk, nemesfém.

 35    Ékszerekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelem; órákkal, időmérő eszközökkel kapcsolatos

 kereskedelem.

  43    Klub szolgáltatások étel-ital biztosítására.

 ( 210 ) M 22 00715

 ( 220 ) 2022.03.16.

 ( 731 )  Mayer Virág, Göd (HU)
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( 546 )

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

 ( 210 ) M 22 00902

 ( 220 ) 2022.04.05.

 ( 731 )  Krasznai Gábor Károly, Gyula (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre

 ( 541 ) KraszX

 ( 511 )  28    Csigák edzéshez; testformáló eszközök [edzéshez]; testépítő berendezések [edzéshez]; edző felszerelések

sportoláshoz; felszerelések sportoláshoz és testedzéshez; markolatok sportcikkekhez; sportcikkek; sportcikkek és

felszerelések; sportfelszerelés; tenyérvédők sportoláshoz; torna- és sporttermékek; kézi működtetésű

 edzőfelszerelések.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: csigák edzéshez, testformáló eszközök [edzéshez], testépítő berendezések [edzéshez], edző

felszerelések sportoláshoz, felszerelések sportoláshoz és testedzéshez, markolatok sportcikkekhez, sportcikkek,

sportcikkek és felszerelések, sportfelszerelés, tenyérvédők sportoláshoz, torna- és sporttermékek, kézi

 működtetésű edzőfelszerelések.

 41    Sportoktatás/edzés; sportoktatás, edzés és irányítás; személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés];

információnyújtás sporttevékenységekhez; oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások; oktatás, szórakozás és

sport; sport- és fitneszszolgáltatások; sporttal kapcsolatos oktatási és képzési szolgáltatások; sporttal kapcsolatos

 tájékoztató szolgáltatás; sporttevékenységek oktatása; sporttevékenységek és sportversenyek szervezése.

 ( 210 ) M 22 00914

 ( 220 ) 2022.04.05.

 ( 731 )  Dr. Kathy Szilvia 33%, Budapest (HU)

 Mogyoróssy Ágnes 34%, Budapest (HU)

 Mártai Marianna 33%, Budapest (HU)

 ( 541 ) FeltűNŐ ÉnerŐ

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

 ( 210 ) M 22 00958

 ( 220 ) 2022.04.11.

 ( 731 )  Zorkóczy Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   45    Jogi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 00973

 ( 220 ) 2022.04.12.

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

 ( 740 )  Réti, Várszegi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

 ( 210 ) M 22 00980

 ( 220 ) 2021.06.03.

 ( 731 )  XINDAO B.V., Rijswijk (NL)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) UKIYO

 ( 511 )  21    Háztartási tisztítóeszközök, kefék és kefekészítő anyagok; szobrok, kisplasztikák, dísztáblák és művészeti

alkotások porcelánból, terrakottából vagy üvegből; asztalneműk, főzőedények és tárolók; feldolgozatlan és félig

feldolgozott üveg, nem meghatározott célra; árucikkek ruhák és lábbelik ápolásához; kozmetikai, higiéniai és

 szépségápolási eszközök.

 ( 210 ) M 22 01006

 ( 220 ) 2022.04.14.

 ( 731 )  Zsindelyes Tanya Kulturális Értékeinek Megóvásáért Alapítvány, Érpatak (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi vásárok szervezése; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

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

  42    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 22 01031

 ( 220 ) 2022.04.19.

 ( 731 )  Új Ház Zrt., Tényő (HU)

 ( 541 ) DACHLER

 ( 511 )  6    Tetőfedő anyagok fémből.

  19    Tetőfedő anyagok, nem fémből.

  35    Építőanyagokkal kapcsolatos kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 01079

 ( 220 ) 2022.04.22.

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

  

( 546 )

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 19. szám, 2022.10.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M2397



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

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

irattartók [papíráru]; irattartók [irodai cikkek]; irattartók irodai használatra; magazinok tárolására szolgáló

irattartó dobozok; hírlevelek; dossziék, iratgyűjtők; iratlefűzők, dossziék; iratgyűjtők, dossziék; papír dossziék;

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

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

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

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

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

könyvek; mappák; bemutató mappák; karton mappák; harmonika mappák; naptárak; naptárlapok; éves naptár;

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

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

könyöklő-naptárak; jegyzetfüzetek, noteszek; spirálkötéses noteszek, spirálfüzetek; noteszek, zsebkönyvek

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

berendezések]; tollak; tolltartók; színes tollak; színező tollak; szövegkiemelő tollak; bőr tolltartók;

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

üdvözlőkártyák; karácsonyi üdvözlőlap; kihajtós üdvözlőlapok; képeslapok, üdvözlőkártyák különböző

alkalmakra; vízfestmények, akvarellek; oktatási kézikönyvek; oktatási felszerelések; kézikönyvek oktatási

 célokra; oktatási és képzési anyagok.

 21    Agyagbögrék; agyagedények; műtárgyak agyagból; műtárgyak porcelánból, kerámiából, agyagból vagy

üvegből; asztaldíszek; műanyag bögrék; porcelán bögrék; bögrék, korsók; utazó bögrék; csészék és bögrék;

cserépből készült bögrék; kerámiaanyagokból készült bögrék; porcelánból készült bögrék; üveg csészék;

műanyag csészék; kerámiabögrék, csészék; cserépből készült csészék; fazekasáruk; fazekasáru [kaspók,

cserepek]; gyertyatartók; ivóedények; ivócsészék; ivókelyhek; ivópalackok; vizespoharak, ivópoharak; poharak,

ivóedények, bárcikkek; kerámiadíszek; kerámiadobozok; kerámiafigurák; dísztárgyak kerámiából; kerámiából

készült 3D-s fali műalkotások; porcelánból, kerámiából, égetett agyagból, terrakottából vagy üvegből készült

 figurák tortákhoz; vázák; váza alakú urnák.

 25    Pólók; pólóingek; kötött pólók; nyomtatott pólók; ujjatlan pólók, trikók; rövid ujjú pólók; visszahajtott,

magas nyakú pulóverek, pólók [garbó]; pulóverek, kötött pulóverek; pulóverek, szvetterek; pulóverek,

kötényruhák; polár pulóverek; környakas pulóverek; kapucnis pulóverek, melegítőfelsők; hosszú ujjú pulóverek;

sálak; fejre való sálak, fejkendők; sapkák; baseball sapka; főkötők, megkötős sapkák; szárik; szarongok; szarong,

maláj szoknya; szoknyák; kendoruhák; kendők [ruházat]; bandana kendők; kendők fejre; vállkendők,

 nagykendők; vállkendők és stólák; vállkendők és fejkendők; vállkendő, nagykendő [csak trikószövetből].

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

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

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

elektronikus kiadványok megjelentetése; elektronikus szövegek megjelentetése; elektronikus publikációk
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biztosítása; elektronikus kiadványok multimédiás megjelentetése; nyomtatott anyagok megjelentetése

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

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

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

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

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

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

konferenciaszervezés; konferenciák szervezése; oktatási konferenciák szervezése; oktatási konferenciák

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

biztosítása személyes időbeosztással kapcsolatban; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése;

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

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

szemináriumok szervezése; képzési szemináriumok lebonyolítása; képzéssel kapcsolatos szemináriumok

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

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

szemináriumok szervezése; szórakoztatással kapcsolatos szemináriumok szervezése; oktatási célú szemináriumok

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 folyóiratok online publikálása; füzetek kiadása; spirituális, lelki fejlődéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 01082

 ( 220 ) 2022.04.23.

 ( 731 )  Jákó-Dog Bt., Jászjákóhalma (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  44    Thai masszázs; shiatsu masszázs; mélyszöveti masszázs; masszázs szolgáltatások; masszázs; lávaköves

 masszázs; emberi higiéniai és szépségápolási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 01152

 ( 220 ) 2022.05.02.

 ( 731 )  J.S. Logistics, Budaörs (HU)

 ( 541 ) Ne csak a kilométer fogyjon!

 ( 511 )   39    Áruszállítás.

 ( 210 ) M 22 01160

 ( 220 ) 2022.05.03.

 ( 731 )  Wings Group Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Rendezvényszervezés; reklámügynökség; BTL marketing; üzleti menedzsment.

 ( 210 ) M 22 01200

 ( 220 ) 2022.05.05.

 ( 731 )  Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

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

 37    Építőipari szolgáltatások; javítási és beüzemelési szolgáltatások, ide értve: otthoni és munkahelyi

elektromos és nem elektromos berendezési tárgyak, kis- és nagygépek, biztonságtechnikai, légtechnikai és fűtési

rendszerek javítása; mindenféle ruházati cikk javítása; vízi-, légi szárazföldi személy- és áruszállító eszköz

 javítása és beüzemelése; bányászati kitermelés, olaj- és gázfúrás.

  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; minden természetes és mesterségesen előállított anyag feldolgozása, ide értve:

 fém, fa, üveg, műanyag, papír, szövet, gyapjú, bőr, víz feldolgozása.

  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;
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 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; személyre

szabott életvezetési- gyász-, stílus- és egyéb tanácsadás; személyre szabott biztonsági, ügyintézési,

rendezvényszervezési szolgáltatások; gyermekfelügyeleti szolgáltatások; minden egyénre szabott háztartási

 szolgáltatás.

 ( 210 ) M 22 01212

 ( 220 ) 2022.05.06.

 ( 731 )  Fenhong-Property Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Pusztai József Ügyvédi Iroda, Gödöllő

 ( 541 ) ANTANA Park

 ( 511 )  36    Pénzügyi, monetáris és banki szolgáltatások; biztosítási szolgáltatások; ingatlanügyletek; ingatlanközvetítés;

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

ingatlanügyletek; ingatlanügynökség; irodahelyiségek bérbeadása; irodák bérbeadása közösségi munkavégzéshez.

 ( 210 ) M 22 01214

 ( 220 ) 2022.05.06.

 ( 731 )  Tematic Media Group Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Orbán Csaba, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  38    Műsorszórási szolgáltatás; rádiós és televíziós műsorszórás; előfizetéses rádiós és televíziós műsorszórás;

műsorok, filmek műholdas sugárzása; műsorok, filmek rádiós és televíziós sugárzása; információk sugárzása

rádión és televízión keresztül; interaktív rádiósugárzás és televíziósugárzás; interneten és más kommunikációs

hálózatokon audio-, videó- és multimédiás műsorszórás; kábeltelevíziós közvetítéssel kapcsolatos információk

szolgáltatása; kábeltelevíziós műsorszórási információk; kommunikáció biztosítása rádiós és televíziós átvitel

útján; rádiós és televíziós műsorszolgáltatás, kábelhálózaton keresztül; rádiós és televíziós műsorok közvetítése;

rádiós műsorszórás; televíziós műsorszórás; teleshop közvetítése; rádiós, televíziós és kábeles műsorszórási

szolgáltatás; rádióműsorok az interneten közvetítése; televízióműsorok az interneten közvetítése; rádiós- és

televízióműsorokterjesztése kábelösszeköttetés által; rádiós és tv programszórás és -közvetítés; televizuális

kommunikációs szolgáltatás; rádiós és televíziós információközlés; rádiós és televíziós műsorok vezeték nélküli

továbbítása közvetítése; rádióstreaming interneten keresztül; rádiós és televíziós programok közvetítése;

televízióstreaming interneten keresztül; kommunikációs szolgáltatás; televízió műsorok továbbítása, közvetítése

műholdon keresztül; rádiós műsorok fogadása az előfizetőknek való továbbküldés céljából; televízió műsorok

fogadása az előfizetőknek való továbbküldés céljából; adatfolyamos (streaming) videó-, audio- és televíziós

szolgáltatás; internetes audio- és videóstreaming szolgáltatás; adat-, hang-, videó- és multimédia fájlok

továbbítása, beleértve a letölthető fájlokat valamint a számítógépesvilághálón folyamatosan sugárzott (streaming)

fájlokat; videoközvetítés; videoanyagok meghatározott közönségnek történő terjesztése; video-on-demand;

látvány-, képtovábbítás interaktív multimédiás hálózatokon; digitális audio és/vagy videó közvetítés távközlés

 útján; távközlési adatátvitel.

 41    Audio-, videó- és multimédiás termékek gyártása;audio- és vizuális média biztosítása kommunikációs

hálózatokon keresztül;rádión és kábeltelevízión keresztül biztosított szórakoztatás;online információk

szolgáltatása audio- és vizuális médiával kapcsolatban; szórakoztatás IPTV-n keresztül;szórakoztatás rádiós

műsorok formájában; szórakoztatás televíziós műsorok formájában;szórakoztatási célú játék szolgáltatás;
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szórakoztatás; rádiós és televíziós szórakoztatás;rádiós és televíziós műsorok készítése; rádiós és televíziós zenei

koncertek;rádiós- és televíziósműsorismertetési szolgáltatás; rádiós hírműsorok szolgáltatása; televíziós

hírműsorok szolgáltatása;rádiós díjátadók vendéglátása (szervezése); televíziós díjátadók vendéglátása

(szervezése);rádióműsorokkal kapcsolatos információnyújtás; televízióműsorokkal kapcsolatos

információnyújtás;rádiós és televíziós, széles sávú, vezeték nélküli és online szórakoztatási tájékoztató

szolgáltatás;rádióműsorokhoz kapcsolódó könyvek kiadása; tévéműsorokhoz kapcsolódó könyvek kiadása;online

egyidejű adatfolyammal nyújtott szórakoztató szolgáltatás. videofilmek kölcsönzése;videós szórakoztató

szolgáltatás automatizált videofelvevő szolgáltatás; online, nem letölthetővideók biztosítása;szórakoztató

szolgáltatás nyújtása videofilmeken keresztül; online szórakoztatás; online kiadói szolgáltatás;műsorok és

mozifilmek kölcsönzése; filmforgalmazás; szórakoztató anyagok terjesztése;interaktív szórakoztatási szolgáltatás;

szórakoztató szolgáltatás nyújtása műsorokon és mozifilmeken keresztül;online elérhető elektronikus publikációk,

nem letölthetők; online elektronikus publikációk; filmgyártás és filmstúdiók;színházi előadások; zenekarok

szolgáltatásai; könyvkiadás; tanítás, oktatás, nevelés és szórakoztatás;rádiós- és televíziós szórakoztatás, rádiós-

és televíziós programok összeállítása; szabadidős szolgáltatás;verseny és szórakoztató rendezvényszervezés;

 rajongói klubok.

 ( 210 ) M 22 01216

 ( 220 ) 2022.05.08.

 ( 731 )  Belovai Réka, Piliscsév (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

(fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek); a szervezetet nélkülözhetetlen vitaminokkal és nyomelemekkel

tápláló készítmények; A-vitamin készítmények; acaipor étrend-kiegészítők; aktív szenet tartalmazó diétás

kiegészítők; albumin étrend-kiegészítők; albumintartalmú élelmiszerek gyógyászati célokra; albumintartalmú

készítmények gyógyászati célokra; alginát étrend-kiegészítők; aminosavakat tartalmazó étrend- és

táplálékkiegészítők; antioxidáns kiegészítők; antioxidáns táplálékkiegészítők; antioxidánsok; antioxidánsok diétás

használatra; antioxidánsok gyógyászati alkalmazásra; anyatej-helyettesítő tápszerek; ásványi

élelmiszer-kiegészítők; ásványi étrend-kiegészítők; ásványi táplálékkiegészítők emberi fogyasztásra;

ásványvíz-sók; asztma elleni tea; B-vitamin készítmények; bébiételek; búza étrend-kiegészítők; búzacsíra

étrend-kiegészítők; C-vitamin készítmények; chlorella étrend kiegészítők; cinkpótló cukorkák; citromfű tea

gyógyszerészeti célokra; csukamájolaj; csukamájolaj cseppek; csukamájolaj kapszulák; cukor gyógyászati

célokra; cukorbetegek számára kifejlesztett mesterséges édesítőszerek; cukorpótlók cukorbetegeknek; D-vitamin

készítmények; DHA algaolaj étrend-kiegészítők; diabetikus kenyér gyógyászati használatra; diasztáz gyógyászati

célokra; diéta során használatos antioxidánsok; diétás anyagok csecsemőknek; diétás anyagok gyógyászati

használatra; diétás cukor gyógyászati használatra; diétás cukorpótlók gyógyászati alkalmazásra; diétás

édesítőszerek gyógyászati célra; diétás édességek gyógyászati célokra; diétás élelmiszerek gyógyászati

használatra; diétás élelmiszerek klinikai tápláláshoz; diétás és táplálkozási készítmények; diétás ételek betegek

számára; diétás ételek gyógyászati célokra; diétás ételkészítmények gyógyászati használatra; diétás

ételkiegészítők; diétás italok gyógyászati célokra; diétás készítmények gyermekeknek; diétás készítmények

gyógyászati használatra; diétás rostok az emésztés segítésére; diétás táplálékkiegészítők; diétás termékek

betegeknek; diétás termékek gyógyászati célokra; dietetikai főzetek, teák gyógyászati használatra; dietetikus

élelmiszerek gyógyászati célokra; élelmi rostok; élelmiszert helyettesítő porok; élesztő tartalmú

étrend-kiegészítők; enzimeket tartalmazó antioxidánsok; ételek cukorbetegeknek; ételek orvosilag korlátozott

diétákhoz; étkezést helyettesítő, táplálékkiegésztő, energianövelő szeletek; étrend- és táplálékkiegészítők;
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étrend-kiegészítő élelmiszer rudak; étrend-kiegészítő enzimek; étrend-kiegészítő italkeverékek; étrend-kiegészítő

italpor keverékek; étrend-kiegészítők a fizikai állapot és állóképesség javítására; étrend-kiegészítők állatok

számára; étrend-kiegészítők emberek és állatok részére; étrend-kiegészítők házi kedvencek számára porított

italkeverékek formájában; étrend-kiegészítők kozmetikai hatással; étrend-kiegészítők

pecsétviaszgomba-spóraporból; étrend-kiegészítők por formában; étrend-kiegészítők sportolók számára;

étrend-kiegészítő italok; étrend-kiegészítők csecsemőknek; étrend-kiegészítők gyógyászati célokra;

étrend-kiegészítőként használható gyógyélelmiszerek; étvágycsökkentők; étvágycsökkentők orvosi, gyógyászati

használatra; étvágystimuláló, -serkentő készítmények; fakéreg gyógyhatású tápanyagként történő felhasználásra;

fakéreg kivonat gyógyhatású tápanyagként történő felhasználásra; fehérjekiegészítő turmixok; fenyőpollen

étrend-kiegészítők; fogyasztó kapszulák; fogyasztó tabletták; fogyasztó tea orvosi használatra; főként cinket

tartalmazó tápanyag-kiegészítők; főként kalciumot tartalmazó tápanyag-kiegészítők; főként magnéziumot

tartalmazó tápanyag-kiegészítők; főként vasat tartalmazó tápanyag-kiegészítők; főleg ásványi anyagokból készült

egészségügyi táplálékkiegészítők; főleg vitaminokból készült egészségügyi táplálékkiegészítők; folsavat

tartalmazó étrend-kiegészítők; folyékony étrend-kiegészítők; folyékony gyógynövényes táplálékkiegészítők;

folyékony táplálékkiegészítők; folyékony vitaminkiegészítők; gabonafélék feldolgozásának melléktermékei,

dietetikai vagy gyógyászati célokra; ginzengből készült élelmiszertermékek gyógyászati célokra; ginzenget

tartalmazó, egészségtámogató táplálékkiegészítők; glükóz élelmiszeradalékként, gyógyászati célokra; glükóz

étrend-kiegészítők; gombakivonatokat tartalmazó táplálék-kiegészítők; gyógyászati célokra adaptált italok;

gyógyászati célokra kialakított diabetikus gyümölcsnektárok; gyógyászati célokra kialakított diabetikus

gyümölcsléitalok; gyógyászati célra alkalmas, fagyasztva szárított élelmiszerek; gyógyászati célra alkalmas,

liofilizált élelmiszerek; gyógyászati célra alkalmas, homogenizált élelmiszerek; gyógyászati célra alkalmas,

fagyasztva szárított hús; gyógyászati célra alkalmas, liofilizált hús; gyógyászati célú élelmiszer-kiegészítők;

gyógyászati használatra kialakított csökkentett sótartalmú kenyér; gyógyhatású állateledel-kiegészítők;

gyógyhatású ételkészítmények embereknek; gyógyhatású készítmények embereknek; gyógyhatású teák;

gyógynövény-kiegészítők speciális étrendet igénylő személyeknek; gyógynövényekből kinyert antioxidánsok;

gyógynövényi forrásokból származó antioxidánsok; gyógyszeres kiegészítők állati eledelhez; gyógyszeres

táplálékkiegészítők; gyógytápanyag-készítmények terápiás vagy gyógyászati használatra; gyógyteák; halolaj

gyógyászati célokra; hordozó anyagok ételkiegészítők felszívódását segítő tablettabevonatok formájában;

hordozóanyagok oldódó fóliák formájában az ételkiegészítők felszívódásának az elősegítésére; humán

étrend-kiegészítők; ír moha gyógyászati használatra; kalciummal dúsított cukorka; kazein étrend-kiegészítők;

keményítő diétás felhasználásra; kenyér termékek cukorbetegeknek; készítmények adalékanyagokként

élelmiszerekhez, emberi fogyasztásra [gyógyszeres]; klausztrofóbia kezelésére szolgáló természetes

táplálékkiegészítők; koenzim Q10 tartalmú étrend-kiegészítők; koleszterinszintet szabályozó étrend-kiegészítők;

L-karnitin fogyókúrához; lecitin étrend-kiegészítők; lenmag étrend-kiegészítők; lenmagolaj étrend-kiegészítők;

lizin készítmények; lutein tartalmú étrend-kiegészítők; méhpempő étrend-kiegészítők; méhpempő gyógyászati

célokra; méhpollen gyógyhatású tápanyagként történő felhasználásra; méhpollen táplálkozási kiegészítőként

történő használatra; menta gyógyszerészeti használatra; mesterséges tea [gyógyászati használatra]; mézből kinyert

antioxidánsok; módosított böjthöz használt diétás ételkiegészítők; multivitamin készítmények; multivitaminok;

nem gyógyászati célú étrend-kiegészítők emberek számára; nem gyógyászati célú étrend-kiegészítők emberi

fogyasztásra; növényi kiegészítők; nyomelemekből álló étrend- és táplálékkiegészítők; őrölt lenmag rost

étrend-kiegészítőként; orvosi célokra adaptált diétás italok csecsemők számára; parafarmakológiai

készítményeket tartalmazó erősítő tápszerek, profilaktikusan vagy lábadozók részére alkalmazva; pezsgő

vitamintabletták; pollen étrend-kiegészítők; porított fehérje étrend-kiegészítők; porított, gyümölcs ízesítésű

étrend-kiegészítő italkeverékek; prebiotikus kiegészítők; probiotikus kiegészítők; propolisz étrend-kiegészítők;

protein étrend-kiegészítők; protein táplálékkiegészítők állatoknak; sörélesztő étrend-kiegészítő formájában; szója

izoflavon étrend-kiegészítők; szójafehérje étrend-kiegészítők; tápanyag-adalékok állatoknak szánt

élelmiszerekhez, gyógyászati célokra; táplálékkiegészítők; táplálékkiegészítők különleges diétát igénylő

személyek részére; táplálékkiegészítők nem gyógyászati használatra; táplálkozási kiegészítők; tápláló italkeverék
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étkezés helyettesítőjeként való használatra; tejcukor; tejsavófehérje étrend-kiegészítők; terhességi vitaminok;

vegyes vitaminkészítmények; vitamin cseppek; vitamin és ásványi anyag kiegészítők; vitamin- és

ásványianyag-készítmények; vitamin italok; vitamin kiegészítők; vitamin kiegészítők vesedialízishez;

vitaminkészítmények; vitaminkészítmények ételkiegészítők formájában; vitaminnal dúsított italok gyógyászati

célokra; vitaminnal dúsított kenyér terápiás célokra; vitaminok csecsemőknek; vitaminok és

vitamin-készítmények; vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők; vitaminos gumicukorkák; vitaminpótló

tapaszok; vitamintabletták; vörös ginzengből készült élelmiszertermékek gyógyászati célokra; vörös ginzenget

 tartalmazó, egészségtámogató táplálékkiegészítők; zsírbontó faktort tartalmazó készítmények.

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

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

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

 szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; biológiai témákkal kapcsolatos

oktatási szolgáltatások; bodywork-terápia oktatás; coaching; coaching gazdasági és menedzselési témákban;

coaching [tréning]; csapatépítés (oktatás); diétával kapcsolatos oktatási szolgáltatások biztosítása; diétával

kapcsolatos oktatás az interneten keresztül; edzési [fitnesz] tanácsadási szolgáltatások; edzési utasítások és

felszerelés biztosítása; edzéssel kapcsolatos online tájékoztatás weboldalon keresztül; edzettséggel kapcsolatos

tanfolyamok; egészséggel kapcsolatos oktató tanfolyamok; egészséggel kapcsolatos oktatási szolgáltatások;

egészséggel kapcsolatos oktatási szolgáltatások nyújtása; egészségüggyel kapcsolatos oktatási szolgáltatások;

egészségügyi és wellness képzés; egészségügyi oktatási szolgáltatások; egészségügyi problémák elkerüléséhez

kapcsolódó szakoktatás; egészségügyi tanfolyamok szervezése; egészségvédelem és táplálkozás terén nyújtott

képzés; életmód tanácsadás (képzés); előadások szervezése; előadó-művészeti oktatás; erősítő és kondicionáló

edzés; étrenddel, diétával kapcsolatos oktatás [nem orvosi]; étrenddel kapcsolatos oktatási kurzusok biztosítása;

felnőttoktatás; felnőttképzés; felnőttoktatási szolgáltatások; fitness edzéssel kapcsolatos konzultáció; fitnesszel

kapcsolatos képzési szolgáltatások; fitnesszel kapcsolatos képzés az interneten keresztül; fitnesszel kapcsolatos

oktatási szolgáltatások biztosítása; fitnesz klub szolgáltatások; fitnesz oktatás, útmutatás; fitnesz tanácsadás;

fitneszedzési szolgáltatások; fitneszedzéssel kapcsolatos információk biztosítása honlapokon; fitneszközpontok

szolgáltatásai; fitnesztréninggel kapcsolatos információk rendelkezésre bocsátása online portálon keresztül;

fizikai edzettséggel kapcsolatos oktatás; fizikai erőnléti felmérési szolgáltatások edzési célokra; fizikai erőnléti

oktatás; fizikai erőnléttel kapcsolatos utasítások felnőtteknek és gyerekeknek; fogyással kapcsolatos oktatási

tanfolyamok; folyamatos tanfolyamok szervezése; folyamatos képzés; formában tartó sporttevékenységek

oktatása, fitnesz oktatás; formában tartó sporttevékenységek oktatásával kapcsolatos szolgáltatások; főzéssel

kapcsolatos levelező tanfolyamok; főzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; gyermekek számára biztosított

oktatási szolgáltatások; gyógyászati továbbképző tanfolyamok biztosítása; gyógyászattal kapcsolatos

tanfolyamok; gyógyászattal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; gyógynövényekkel kapcsolatos oktatás;

gyógynövénytani képzés; gyógyszerészettel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; gyógyszerészettel kapcsolatos

felnőttoktatási szolgáltatások; játékokkal kapcsolatos oktatási és képzési szolgáltatások; játékon keresztül

biztosított üzleti képzés; jógaoktatás; jógával kapcsolatos oktatási szolgáltatások; joggal kapcsolatos

felnőttoktatási szolgáltatások; joggal kapcsolatos tanfolyamok; képzés a reklámozás terén; képzés élelmiszerek

bemutatása terén; képzés élelmiszerek kezelése terén; képzési vagy oktatási szolgáltatások life coaching

[életvezetési tanácsadás] területén; mozgástudatossággal kapcsolatos oktatás; mozgásoktatás óvodás korú

gyermekek számára; egészség- és fitnesztréning; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; egészségvédő

klubok szolgáltatásai [edzés]; élő sportesemények lebonyolítása; fitneszközpontok működtetése; audioprogramok

elkészítése; adatbázisokból vagy az internetről elérhető anyagok kiadása; beszédírás, nem reklámcélra; blogírási

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

szolgáltatások; elektronikus formátumú magazinok megjelentetése az interneten; elektronikus kiadványok

megjelentetése; elektronikus kiadványok multimédiás megjelentetése; elektronikus kiadványszerkesztés;

elektronikus könyvek és folyóiratok online megjelentetése; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line
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publikálása; elektronikus könyvek és folyóiratok internetes publikációja; elektronikus magazinok kiadása;

elektronikus napilapok online közzététele; elektronikus publikációk biztosítása; elektronikus szövegek

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

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

területén; folyóiratok multimédiás megjelentetése; folyóiratok publikálása; forgatókönyv-/szövegkönyvíró

szolgáltatások; füzetek kiadása; gyógyászati kiadványok megjelentetése; hangoskönyvek kiadása; hírközlő

szolgáltatások; hírlevelek kiadása; hírlevélkiadási szolgáltatások; hírszolgáltatás a műsorszolgáltatási ipar részére;

kiadással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; kiadással, közzététellel kapcsolatos információnyújtás; kiadói és

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

nyomtatás kivételével; kiadói szolgáltatások (beleértve az elektronikus kiadói szolgáltatásokat); kiadványok

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

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

megjelentetése; könyvek publikálása és kiadása; könyvekkel kapcsolatos információkat biztosító

könyvklubszolgáltatások; könyvkiadás; könyvkiadással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; magazinok,

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

szaktanácsadási szolgáltatások; magazinok multimédiás megjelentetése; multimédia publikációk; multimédiás

anyagok online kiadása; multimédiás szórakoztató szoftverek kiadása; nem letölthető általános témájú magazinok

online rendelkezésre bocsátása; nem reklámcélú írott szövegek szerkesztése; nem reklámcélú szövegek

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

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

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

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

oktatókönyvek kiadása; oktatókönyvek megjelentetése; oktatótartalom létrehozása [írása] podcastokhoz; on-line

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

online hírlevelek biztosítása sportszórakoztatás területén; online kiadói szolgáltatások; online kiadványok

megjelentetése; online kritikák közzététele szórakoztatási célból; orvosi szövegek megjelentetése; podcastok

létrehozása [írása]; újság kiadása ügyfelek számára az interneten; újságírói szolgáltatások; újságkiadás; újságok,

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

 45    Jogi szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások ingóságok és személyek fizikai védelme céljából; mások által

 egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 01289

 ( 220 ) 2022.05.16.

 ( 731 )  Magnunbor Kft., Győr (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  ( 546 )

 ( 511 )  43    Elvitelre árusító éttermek; ételek díszítése; étel és ital catering; ételkritikusi szolgáltatások [információ

nyújtása ételekről és italokról]; ételszobrászat; bár szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; gyorséttermek, snack

 bárok; kávéházak; átmeneti szállások kiadása; motelek; panziók; szállásfoglalás.

 ( 210 ) M 22 01301

 ( 220 ) 2022.05.17.

 ( 731 )  Digitális Jólét Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Ambrus Réka, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; online

piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; marketing szolgáltatások; különböző

szakemberek ügyfelekkel való összehozásával kapcsolatos üzleti közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi

 közvetítői szolgáltatások.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; konferenciák szervezése és

 lebonyolítása; know-how átadása (képzés).

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

minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés;

technológiai szaktanácsadás; technológiai konzultációs szolgáltatások digitális átalakításhoz; kutatási és

 fejlesztési szolgáltatások.

 45    Biztonsági szolgáltatások ingóságok és személyek fizikai védelme céljából; jogi megfelelés ellenőrzése;

 közbenjárás; előírásoknak való megfelelés ellenőrzése.

 ( 210 ) M 22 01313

 ( 220 ) 2022.05.18.

 ( 731 )  Laki Krisztián, Kecskemét (HU)

  
( 546 )

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

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

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

 ( 210 ) M 22 01325

 ( 220 ) 2022.05.19.

 ( 731 )  Yosefian Eran, Üröm (HU)

 ( 740 )  Dr. Debreceni Róbert, Budapest

  

( 546 )

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

 eszenciaolajok.

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

 használatra; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok.

 ( 210 ) M 22 01354

 ( 220 ) 2022.05.23.

 ( 731 )  BÁBEL SAJT Kft., Kacsóta (HU)

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

 ( 541 ) DUNA

 ( 511 )   29    Sajtok.

 ( 210 ) M 22 01364
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 ( 220 ) 2022.05.24.

 ( 731 )  CUZCO Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Manufacturing Positive Energy

 ( 511 )   28    Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

 ( 210 ) M 22 01417

 ( 220 ) 2022.05.27.

 ( 731 )  BUDIŠ a. s., Budiš (SK)

 ( 300 )  POZ 340-2022 2022.02.14. SK

 ( 740 )  Dr. Melicher Csilla, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Energiaitalok.

 ( 210 ) M 22 01464

 ( 220 ) 2022.06.02.

 ( 731 )  GLB Könyvkiadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szabó Dóra, Budapest

 ( 541 ) GOOD LIFE BOOKS

 ( 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.

 ( 210 ) M 22 01475

 ( 220 ) 2022.06.02.

 ( 731 )  Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Ambrus Réka, Budapest

 ( 541 ) HAJÓGYÁR

 ( 511 )  41    Dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók

szervezése szórakoztatási célokból; éjszakai klubokban nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; előadások

rendezése; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; felhasználói értékelések szolgáltatása

szórakoztató vagy kulturális célokra; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális

célokra; jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás]; know-how átadása (képzés); konferenciák szervezése és

lebonyolítása; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem letölthető

televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek publikálása; online,

nem letölthető videók biztosítása; podcastek gyártása; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás;

show-műsorok készítése; stúdiószolgáltatások; szabadidős létesítmények üzemeltetése; szórakoztatási célú
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rendezvényszervezés; szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztató rendezvények lebonyolítása; videorögzítés;

 zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneoktatás.

  42    Tudományos kutatás.

 ( 210 ) M 22 01477

 ( 220 ) 2022.06.01.

 ( 731 )  Birochem Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) ENEDNA

 ( 511 ) 5    Étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

 gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények.

 ( 210 ) M 22 01478

 ( 220 ) 2022.06.02.

 ( 731 )  Agrometry Kft., Szentendre (HU)

 ( 541 ) Beetmax Duo

 ( 511 ) 1    Ásványi trágyázási készítmények; bakteriológiai készítmények mezőgazdasági használatra; biostimulánsok

növényekhez; biotrágyák; csávázóanyagok (vető) magokhoz; csávázószerek [trágyák]; felületaktív vegyi anyagok

mezőgazdasági használatra; komplex műtrágyák; mezőgazdaságban használt vegyszerek; mezőgazdasági,

kertészeti és erdészeti vegyszerek; mezőgazdasági műtrágyák; növényi hormonok (fitohormonok); növényi

növekedésszabályozók; növényi szubsztrátumok; talaj trágyázására, műtrágyázására szolgáló szerek;

talajkondicionáló készítmények mezőgazdasági termékek növekedésének fokozására; gyomirtó szerekben

 használt vegyszerek.

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

szerek mezőgazdasági használatra; erdészeti gombairtó vegyszerek; erdészeti növényirtó vegyszerek; erdészeti

rovarirtó vegyszerek; gyomirtók; gyomirtószer mezőgazdasági használatra; mezőgazdasági féregirtók, rovarirtók;

gombaölő szerek, fungicidek; rovarirtó szerek, inszekticidek; rovarirtó készítmények; talajfertőtlenítő

 készítmények.

 ( 210 ) M 22 01479

 ( 220 ) 2022.06.02.

 ( 731 )  Prevail Co. Ipari- Kereskedelmi- Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Békés (HU)

 ( 740 )  Bagdi Áron Ügyvédi Iroda, Békéscsaba

 ( 541 ) GUTICHOCO

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

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

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

 szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].

 35    Csokoládékkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; csokoládékkal kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások; édességekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; édességekkel kapcsolatos

 nagykereskedelmi szolgáltatások.

  39    Áruk csomagolása és raktározása; áruk csomagolása; termékek csomagolása.

 ( 210 ) M 22 01496

 ( 220 ) 2022.06.07.

 ( 731 )  Balogh Radostina Veselinova 33.33%, Budapest (HU)

 Kun Richárd 33.34%, Érd (HU)

 Parzer Zoltán 33.33%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest
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 ( 511 )  35    Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi

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

kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi lobbizási szolgáltatások; kereskedelmi rendezvények

lebonyolítása; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára;

kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi vásárok rendezése; költségelemzés; különböző

szakemberek ügyfelekkel való összehozásával kapcsolatos üzleti közvetítői szolgáltatások; marketing- és reklám

szolgáltatások; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és karbantartása; outsourcing szolgáltatások [üzleti

segítségnyújtás]; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci tanulmányok; piackutatás; üzleti

értékelések; üzleti hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzleti információk; üzleti információk nyújtása

weboldalon keresztül; üzleti jövedelmezőségi tanulmányok készítése; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti

konzultációs szolgáltatások digitális transzformációhoz; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális

magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók összehozásával kapcsolatosan; üzleti szerződések tárgyalása másik

fél megbízásából; projektmenedzsment szolgáltatások; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok,

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

 konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások.

 41    Coaching [tréning]; elektronikus kiadványszerkesztés; eszmecserék, kollokviumok szervezése és

lebonyolítása; know-how átadása (képzés); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése

és lebonyolítása; mentorálás; szakmai képzések szervezése, lebonyolítása, vizsgáztatás; üzleti ismeretek és

 know-how átadása [képzés].

 42    Adatbiztonsági tanácsadás; adatkódolási szolgáltatások; adatközpont-létesítmények bérbeadása; adatok és

számítógépes programok konvertálása, nem fizikai átalakítás; energetikai vizsgálat; energiatakarékossági

tanácsadás; geológiai kutatások; környezetvédelemmel kapcsolatos kutatás; kutatási és fejlesztési szolgáltatások;

mérnöki munkával kapcsolatos mérések, földmérés; számítógépes biztonsággal kapcsolatos tanácsadás;

számítógépes platformok fejlesztése; számítógépes rendszerek tervezése; számítógéppel szimulált modellek

tervezése; számítógépes rendszerelemzés; számítógép-programozás; számítógép-programozás

adatfeldolgozáshoz; számítógép szoftver tanácsadás; személyes azonosító adatok elektronikus felügyelete az

interneten keresztüli személyazonosság-lopás felderítése érdekében; szén-dioxid-kibocsátás csökkentésével

kapcsolatos tudományos információnyújtás, tájékoztatás és szaktanácsadás; szoftvertelepítés; szoftvertervezés;

technológiai konzultációs szolgáltatások digitális átalakításhoz; technológiai kutatás; technológiai szaktanácsadás;

minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások; tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó

 tervezői és kutatói tevékenység.

 ( 210 ) M 22 01503

 ( 220 ) 2022.02.27.

 ( 731 )  ScidogKutyaegyetem Szolgáltató Kft., Páty (HU)

  

( 546 )

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

  43    Időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 22 01539

 ( 220 ) 2022.06.12.

 ( 731 )  Hudák Tibor Ferenc, Tatabánya (HU)
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 ( 511 )   40    Pólónyomás, pólónyomtatás.

 ( 210 ) M 22 01540

 ( 220 ) 2022.06.13.

 ( 731 )  MEDITOP Gyógyszeripari Korlátolt Felelősségű Társaság, Pilisborosjenő (HU)

 ( 740 )  Dr. Pécsváradi János Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Midexon

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

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

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

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

 (fungicidek); gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 210 ) M 22 01541

 ( 220 ) 2022.06.13.

 ( 731 )  MEDITOP Gyógyszeripari Korlátolt Felelősségű Társaság, Pilisborosjenő (HU)

 ( 740 )  Dr. Pécsváradi János Ügyvédi iroda, Budapest

 ( 541 ) Midexone

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

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 210 ) M 22 01542

 ( 220 ) 2022.06.13.

 ( 731 )  FORMICALS Kft., Dunaharaszti (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Formi

 ( 511 ) 1    Vegyszerek ipari használatra; tudományos célra használt vegyszerek; vegyszerek fényképészeti használatra;

mezőgazdasági vegyszerek; kertészetben használt vegyszerek; erdészetben használt vegyszerek; trágyák,

műtrágyák, trágyafélék; késztalajok, talajkészítmények; feldolgozatlan műgyanták; feldolgozatlan műanyagok;

 tűzoltó vegyületek; felületragasztók [nem gyógyászati, irodai vagy háztartási használatra].

2    Festékek és lemosók; lakkok és politúrok; rozsda elleni tartósítószerek; fakorhadás megelőzésére szolgáló

készítmények; festékhígítók; festékekhez használt kötőanyagok; színezőanyagok; tartósítószerek fémekhez

[festékek]; cipőfestékek; nyomtatószerek [tinták]; festékkazetták, tonerek; töltött tonerek, patronok;

élelmiszer-színezékek; italszínezékek; színezékek gyógyszerek gyártásához; nyers természetes gyanták; fémfóliák

festők, dekoratőrök részére; fémfóliák festők részére; fémfóliák nyomtatáshoz; fémfóliák képzőművészek

 számára.

 ( 210 ) M 22 01543

 ( 220 ) 2022.06.13.

 ( 731 )  FORMICALS Kft., Dunaharaszti (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 511 ) 1    Vegyszerek ipari használatra; tudományos célra használt vegyszerek; vegyszerek fényképészeti használatra;

mezőgazdasági vegyszerek; kertészetben használt vegyszerek; erdészetben használt vegyszerek; trágyák,

műtrágyák, trágyafélék; késztalajok, talajkészítmények; feldolgozatlan műgyanták; feldolgozatlan műanyagok;

 tűzoltó vegyületek; felületragasztók [nem gyógyászati, irodai vagy háztartási használatra].

2    Festékek és lemosók; lakkok és politúrok; rozsda elleni tartósítószerek; fakorhadás megelőzésére szolgáló

készítmények; festékhígítók; festékekhez használt kötőanyagok; színezőanyagok; tartósítószerek fémekhez

[festékek]; cipőfestékek; nyomtatószerek [tinták]; festékkazetták, tonerek; töltött tonerek, patronok;

élelmiszer-színezékek; italszínezékek; színezékek gyógyszerek gyártásához; nyers természetes gyanták; fémfóliák

festők, dekoratőrök részére; fémfóliák festők részére; fémfóliák nyomtatáshoz; fémfóliák képzőművészek

 számára.

 ( 210 ) M 22 01549

 ( 220 ) 2022.06.13.

 ( 731 )  CLOE CAFE KFT., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Magyari-Horváth Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) CLOE CAFE

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

 ( 210 ) M 22 01550

 ( 220 ) 2022.06.13.

 ( 731 )  Sávolt Karolina, Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  Dr. Goron Katalin Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

 ( 541 ) KarolinaArt

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

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

 csiszolószerek.

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

 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.

 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.

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

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

 nem textilből.

 ( 210 ) M 22 01551

 ( 220 ) 2022.06.13.

 ( 731 )  Sávolt Karolina, Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  Dr. Goron Katalin Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza
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 ( 511 ) 3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; nem gyógyhatású fogkrémek; illatszerek,

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

 csiszolószerek.

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

 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.

 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.

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

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

 nem textilből.

 ( 210 ) M 22 01554

 ( 220 ) 2022.06.14.

 ( 731 )  Gyógyvíz Medicina Bt., Lenti (HU)

 ( 541 ) Balance Medical Center

 ( 511 )  44    A test és a lélek egészségét és jóllétét szolgáló gyógyfürdői szolgáltatások; arcápolási szolgáltatások;

fodrász szolgáltatás; fodrászszalon szolgáltatások; gyógyfürdőben nyújtott szépségápolási szolgáltatások;

gyógyfürdők által nyújtott kozmetikai testápolási szolgáltatások; hajápolási szolgáltatások; higiéniai és

szépségápolási szolgáltatások; jakuzzi, pezsgőfürdő szolgáltatások; infravörös szauna szolgáltatások; kozmetikai

arc- és testkezelési szolgáltatások; közfürdő szolgáltatások; kozmetikai arckezelési szolgáltatások; körömápolási

szolgáltatások; kozmetikai tanácsadó szolgáltatás; manikűr és pedikűr szolgáltatások; pedikűr szolgáltatások;

manikűr szolgáltatások; szauna szolgáltatások; spa szolgáltatások, gyógyfürdők; egészségügyi központok

szolgáltatásai [orvosi]; egészségfürdő szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások;

egészségügyi ellátással kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások [orvosi]; egészségügyi központok szolgáltatásai;

fizikoterápiás szolgáltatások; fizioterápiás szolgáltatások; gyógyászati és egészségügyi szolgáltatások;

krioterápiás szolgáltatások; lábmasszázs szolgáltatások; masszázs szolgáltatások; nyirokmasszázs szolgáltatások;

orvosi szolgáltatások; oxigénbárok szolgáltatásai; relaxációs terápiával kapcsolatos egészségügyi szolgáltatás;

terápiás masszázzsal kapcsolatos egészségügyi szolgáltatások; terápiás szolgáltatások; thalasszoterápiás

 [tengervíz terápiás] szolgáltatások; vízgyógyászati szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 01581

 ( 220 ) 2022.06.17.

 ( 731 )  Nacsa Zsanett Helga, Budapest (HU)
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 ( 511 )   41    Sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 22 01586

 ( 220 ) 2022.06.17.

 ( 731 )  RICK's Vendéglátóipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Süle Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 43    Éttermi szolgáltatások; gyorséttermek, snack bárok; székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése;

vendéglátási szolgáltatások [szállásadás]; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; vendéglátással

 kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 01587

 ( 220 ) 2022.06.19.

 ( 731 )  Soós Gábor Dániel, Érd (HU)

 Soós-Holló Orsolya, Érd (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógynövények; gyógynövények és gyógyfüvek; gyógynövények kivonatai; gyógynövények szárított vagy

 tartósított formában; gyógyhatású teák.

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

 30    Kávé, tea, kakaó és helyettesítőik; csokoládé; só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; szárított

gyógynövények; tartósított gyógynövények; nem gyógyhatású, gyógynövényes ízesítésű édességek, cukorkák;

 nem gyógyászati használatra szánt gyógynövény teák.

 32    Alkoholmentes italok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más készítmények alkoholmentes

italok készítéséhez; szörpök [alkoholmentes italok]; szörpök italokhoz; szörpök és más alkoholmentes

 készítmények italok készítéséhez; szörpök/szirupok italok készítéséhez; szörpök/szirupok italokhoz.

  33    Alkoholos kivonatok.

 ( 210 ) M 22 01590

 ( 220 ) 2022.06.20.

 ( 731 )  Sárosdi Zsolt, Sukoró (HU)

 ( 541 ) One Boat - One World

 ( 511 )   12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

 ( 210 ) M 22 01592

 ( 220 ) 2022.06.20.

 ( 731 )  Tóth Krisztián, Balatonkenese (HU)

  

( 546 )

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

  30    Só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet, szószok és egyéb fűszerek.
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 ( 210 ) M 22 01594

 ( 220 ) 2022.06.20.

 ( 731 )  Fundamenta-Lakáskassza Zrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 szolgáltatások; interneten keresztül nyújtott reklámozási szolgáltatások; reklám és marketing.

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

 37    Építőipari szolgáltatások; építkezéshez kapcsolódó információszolgáltatás; épületek építésével, javításával

 és karbantartásával kapcsolatos információszolgáltatás.

 ( 210 ) M 22 01595

 ( 220 ) 2022.06.20.

 ( 731 )  Szegedi Paprika Fűszer-, és Konzervgyártó Zrt., Szeged (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Dobozos készétel: babgulyás kolbásszal.

 ( 210 ) M 22 01596

 ( 220 ) 2022.06.20.

 ( 731 )  Szegedi Paprika Fűszer-, és Konzervgyártó Zrt., Szeged (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Dobozos készétel: rakott káposzta.

 ( 210 ) M 22 01598

 ( 220 ) 2022.06.20.

 ( 731 )  Kolozsi Martina, Dorog (HU)

 ( 740 )  dr. Farkas Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 210 ) M 22 01603

 ( 220 ) 2022.06.20.

 ( 731 )  Szántó Krisztián, Budapest (HU)

 ( 541 ) Corner's

 ( 511 )   29    Hamburgerek, húspogácsák; hústermékek hamburgerek formájában; nyers hamburgerpogácsa.

  30    Hamburgerzsemle.

  42    Pubok [sörözők] tervezése.

 43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás; pizzériák; bisztró [büfé] szolgáltatások; büfészolgáltatások
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koktélbárok számára; kantinok, büfék, étkezdék; sörkert szolgáltatások; sörbárok; italok felszolgálása kézműves

 sörfőzdékben; italok felszolgálása sörfőzdékben; fagylaltozók, fagylaltozói szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 01643

 ( 220 ) 2022.06.23.

 ( 731 )  CROSSSEC Solutions Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Váradi János, Pécs

 ( 541 ) CROSSSEC

 ( 511 ) 9    Üzemautomatizálási szoftverek; adatfeldolgozó szoftverek; folyamatvezérlő szoftverek;

munkafolyamat-szoftverek; ipari szoftverek; gyártási szoftverek; üzletvezetési szoftverek; üzleti szoftverek;

adatkezelő szoftverek; jelentéskészítő szoftverek; optimalizáló szoftverek; irodai szoftverek; vállalati szoftverek;

terméktervező szoftverek; logisztikai szoftverek; szoftverek termékfejlesztéshez; számítógépes szoftver

programok; számítógépes szoftverek dokumentummenedzsmenthez; ipari folyamatvezérlő szoftverek;

számítógépes szoftverek [programok]; pénzügyi menedzsment szoftverek; letölthető felhőalapú szoftverek; üzleti

technológiai szoftverek; üzleti információszerző szoftverek; üzletiteljesítmény-kezelő szoftverek; döntéshozatalt

segítő szoftverek; információ-visszakereső szoftverek; leltárkészítő számítógépes szoftverek;

ellátásilánc-menedzsment szoftverek; munkaerő-menedzsment szoftverek; költségbecslésre tervezett

számítógépes szoftverek; időszabályozásra szolgáló számítógépes szoftverek; számítógépes szoftverek üzleti

célokra; diagnosztikai és hibakeresési szoftverek; számítógéppel támogatott gyártási szoftverek; szoftverek üzleti

adatok elemzéséhez; üzletfolyamat-kezelő szoftverek; munkafolyamat-irányítási rendszer szoftverei;

számítógépes szoftverek piaci információk feldolgozásához; vállalati erőforrás-tervező szoftverek; felhő alapú

 szerverszoftverek; szoftverek.

 35    Üzletviteli tanácsadás; hatékonysággal kapcsolatos tanácsadás; üzleti adminisztrációs tanácsadás;

üzletvezetési konzultáció, tanácsadás; üzleti stratégiai tanácsadás; vállalatvezetéssel kapcsolatos tanácsadás;

üzletszervezési és működtetési tanácsadás; üzletszervezési és -vezetési tanácsadás; üzletvezetési tanácsadás ipari

vállalatoknak; üzleti folyamatkezelés és tanácsadás; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletfejlesztéssel

kapcsolatos üzletviteli tanácsadás; vállalatszervezési és vállalatgazdasági tanácsadás; gyártással kapcsolatos

üzletviteli tanácsadás; üzleti hatékonysággal kapcsolatos tanácsadás; üzleti hatékonysághoz kapcsolódó

tanácsadás; üzletvezetéssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; üzleti menedzsmenttel kapcsolatos tanácsadás,

konzultáció; üzletszervezéssel és üzletvezetéssel kapcsolatos tanácsadás; üzleti tervezéssel kapcsolatos

tanácsadás, konzultáció; üzleti tanácsadás, információszerzés vagy tájékoztatás; üzleti kutatási és információs

szolgáltatások; üzleti konzultációs és tanácsadási szolgáltatások; üzleti tervezéshez kapcsolódó tanácsadási

szolgáltatások; termékgyártással kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások; vállalkozások struktúrájával

kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; üzletvezetéssel kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások; üzleti

szervezéssel kapcsolatos segítségnyújtás és tanácsadás; üzleti menedzsmenttel kapcsolatos segítségnyújtás és

tanácsadás; szoftverrel kapcsolatos tájékoztatás biztosítása ügyfelek számára; vállalatok szervezeti felépítéséhez

kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; üzletszervezéssel és üzletvezetéssel kapcsolatos segítségnyújtás és

tanácsadás; üzleti stratégiával kapcsolatos konzultációs és tanácsadási szolgáltatások; üzletviteli tanácsadási

szolgáltatások az információs technológiák terén; üzletszervezéssel kapcsolatos segítségnyújtás, tanácsadási

szolgáltatások és konzultáció; üzletvezetéssel és üzleti tevékenységekkel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások;

 üzleti menedzsment tanácsadás az igazgatói és cégvezetési fejlesztéssel kapcsolatban.

 42    Internetbiztonsági szaktanácsadás; adatbiztonsági tanácsadás; minőségbiztosítási konzultáció, tanácsadás;

információtechnológiai tanácsadási szolgáltatások; információtechnológiai konzultáció, tanácsadás és információs

szolgáltatások; számítógépes programmal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; számítógépes szoftverekhez

kapcsolódó tanácsadási és fejlesztési szolgáltatások; tanácsadás a felhő alapú számítástechnikai hálózatok és

alkalmazások területén; szoftverfejlesztés; szoftvertervezés; szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében;

szoftverfejlesztés, programozás és kivitelezés; szoftverfejlesztési szolgáltatások adatfeldolgozó programokhoz;

mások számára végzett számítógépes szoftverfejlesztés; információtechnológiai szolgáltatások;
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adatfeldolgozással kapcsolatos számítógépes programok készítése; adatfeldolgozó rendszerek tervezése és

fejlesztése; adatmegjelenítő rendszerek tervezése és fejlesztése; információtechnológiai projektvezetés;

IT-szolgáltatások menedzsmentje; számítástechnikai módszerek, algoritmusok és szoftverek fejlesztése és

tesztelése; számítástechnikai platformok készítése mások megbízásából; szoftveralkotás; szoftverkészítés;

számítógépes szoftverírás; szoftvertervezési szolgáltatások; számítógépes szoftverfejlesztés; számítógépes

szoftver integráció; számítógépes szoftverírás; számítógépes szoftver tervezése; számítógépes szoftver bővítése;

számítógépes szoftver fejlesztése; számítógépes szoftver karbantartása; számítógépes szoftverek hibakövetése;

számítógépes szoftverprogramozási szolgáltatások; szoftver mint szolgáltatás; szoftver karbantartás és javítás;

szoftverek tervezése és fejlesztése; szoftverkészítés, karbantartás és adaptálás; számítógép-programozás és

szoftvertervezés; szoftverszolgáltatásokkal kapcsolatos konzultáció; számítógépes szoftverek írása és tervezése;

szoftverek tervezése, fejlesztése és kivitelezése; számítógépes szoftverek testre szabott tervezése; nem letölthető,

online szoftverek biztosítása; szoftverek biztosítása számítógépes világhálózaton keresztül; számítógépes

szoftverrel kapcsolatos tervezési szolgáltatások; konzultációs szolgáltatások számítógépes szoftverekkel

kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások számítógépes szoftverekkel kapcsolatban; tanácsadás a számítógépes

szoftvertervezés területén; konzultáció szoftverek tervezésével és fejlesztésével kapcsolatban;

folyamatellenőrzésre szolgáló számítógépes szoftverek tervezése és fejlesztése; számítógépes szoftverek

tervezése és fejlesztése ellátásilánc-menedzsmenthez; nem letölthető üzleti szoftverek ideiglenes használatának

biztosítása; számítógépes programok és szoftverek fejlesztéséhez kapcsolódó kutatás; nem letölthető online

szoftverek biztosítása ellátásilánc-menedzsmenthez; számítógépek és szoftverek tervezése kereskedelmi

elemzéshez és beszámolóhoz; honlapon keresztül elérhető, nem letölthető szoftveralkalmazások időleges

használatának biztosítása; online, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának biztosítása adatok kezelése

céljából; számítógépes szoftverek tervezésével, programozásával és karbantartásával kapcsolatos tanácsadási és

tájékoztató szolgáltatások; pénzügyi adatok elemzésére és jelentések készítésére szolgáló, nem letölthető

szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; felhőalapú számítástechnika; számítógépes szoftverrel

 kapcsolatos tanácsadás.

 ( 210 ) M 22 01646

 ( 220 ) 2022.06.23.

 ( 731 )  Penta Media Group Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Gaál és Gaál Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ReSpawn

 ( 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.

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 210 ) M 22 01648

 ( 220 ) 2022.06.24.

 ( 731 )  Budakeszi Város Önkormányzata, Budakeszi (HU)

 ( 740 )  Dr. Disztós Dóra, Solymár

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Sörök.

 ( 210 ) M 22 01652

 ( 220 ) 2022.06.24.
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 ( 731 )  Németh Abigél, Zalaegerszeg (HU)

 ( 740 )  Orbán Miklós Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Tanítási- és oktatási anyagok; közlemények, kiadványok; oktató jellegű kiadványok; könyvecskék,

brosúrák; könyvek; nyomtatványok; valamennyi fenti áru az alternatív gyógyászattal, a természetvédelemmel, a

 szexuális felvilágosítással, a gyermekvállalással, a várandóssággal és a szüléssel kapcsolatban.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek, oktatás, tanítás; oktatási

kiállítások szervezése; oktatási célú kiállítás-szervezés; kiállítási szolgáltatások szórakoztatási célokra; kiállítási

szolgáltatások oktatási célokra; művészeti kiállítás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése;

konferenciaszervezés, konferencia szolgáltatások; konferenciák szervezése; konferenciák szervezése és

lebonyolítása; előadások szervezése; élő előadások szervezése; előadások lebonyolítása; életmód tanácsadás

(képzés); természetvédelemmel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; egészségklub szolgáltatások (egészség és

fitnesz); úszásoktatás; gyógyászati kiadványok megjelentetése; nyomtatványok és nyomtatott kiadványok

megjelentetése; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; coaching; könyvkiadás; gyakorlati képzés

(szemléltetés); oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; szabadidős

létesítmények üzemeltetése; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szülők képzése gyermekneveléshez;

valamennyi fenti szolgáltatás az alternatív gyógyászattal, a természetvédelemmel, a szexuális felvilágosítással, a

 gyermekvállalással, a várandóssággal és a szüléssel kapcsolatban.

 ( 210 ) M 22 01655

 ( 220 ) 2022.06.24.

 ( 731 )  Növényfutár Bt., Doboz (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre

  

( 546 )

 ( 511 )  35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

 szolgáltatások: növények.

 39    Szállítás, szállítási szolgáltatások; szállítás megszervezése; áruk szállítása és kézbesítése;

 futárszolgáltatások; futárszolgáltatások áruszállításhoz; áruk kézbesítése futár útján.

 44    Kertészet, kertészkedés, parkosítás; kertészeti információnyújtás és tanácsadás; kertészeti szolgáltatások;

kertészeti tanácsadás; kertészi és kertészeti szolgáltatások; növényápolási szolgáltatások [kertészeti

 szolgáltatások]; növényültetés; gazdálkodás (növények); faiskolák, növénytermesztés.

 ( 210 ) M 22 01656

 ( 220 ) 2022.06.24.

 ( 731 )  Baby Spa by Mattesz Korlátolt Felelősségű Társaság, Törökbálint (HU)

 ( 740 )  Dr. Tarkovács Sándor Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
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 ( 210 ) M 22 01657

 ( 220 ) 2022.06.24.

 ( 731 )  Ungvárszki Bence, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  7    Hegesztőgépek.

 ( 210 ) M 22 01658

 ( 220 ) 2022.06.24.

 ( 731 )  Győri Noémi Judit, Róma (IT)

 ( 740 )  Hóbor Zsolt, Győr

  

( 546 )

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

  16    Könyvek.

 ( 210 ) M 22 01659

 ( 220 ) 2022.06.24.

 ( 731 )  Czuczi Viktória, Zalaegerszeg (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Coaching; coaching [tréning]; személyi coaching [képzés]; oktatási szolgáltatások coaching formájában;

lovasiskolák; lovaglással kapcsolatos szabadidős szolgáltatások; lovaglási lehetőség biztosítása; lovaglás oktatási

szolgáltatások; önismereti műhelyek és szemináriumok szervezése és lebonyolítása; önismereti tanfolyamok

[oktatás]; foglalkozások gyerekeknek [szórakoztatás/oktatás]; jógával kapcsolatos oktatási szolgáltatások;

jógaoktatás; személyiségfejlesztő tréning; lovas foglalkozással egybekötött személyiségfejlesztés; képzési vagy

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

 és szemináriumok rendezése.

 44    Terápiás szolgáltatások; életmód-tanácsadás egészségügyi célokra; egészséggel kapcsolatos tanácsadó

szolgáltatások; rehabilitációs célú edzési lehetőségek biztosítása; állatok jelenlétével megvalósuló terápiás

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 01660

 ( 220 ) 2022.06.24.

 ( 731 )  Eflotta Járműkövetés Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 19. szám, 2022.10.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M2418



  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Szoftverek; elektronikus globális helymeghatározó rendszerek; számítógépes hardverek helymeghatározási

adatok összeállításához; számítógépes hardverek helymeghatározási adatok továbbításához; számítógépes

hardverek helymeghatározási adatok feldolgozásához; számítógépes szoftverek globális helymeghatározó

rendszerekhez [GPS]; vevőkészülékek globális helymeghatározó rendszerekhez [GPS]; mobil alkalmazások;

 adatfeldolgozó rendszerek; személykövető-adatfeldolgozó egység.

 38    Telematikai szolgáltatások; telematikai kommunikációs szolgáltatások; telematikai [adatkommunikációs]

 szolgáltatások.

 39    Személygépjárművek számítógépek vagy globális helymeghatározó rendszerek segítségével történő nyomon

követése [szállítási információk]; személy- és teherszállító járművek számítógépek vagy globális

helymeghatározó rendszerek segítségével történő nyomon követése [szállítási információk]; GPS [globális

helymeghatározó rendszer] navigációs szolgáltatások; navigációs szolgáltatások [helymeghatározás, utak,

 útvonalak tervezése].

 ( 210 ) M 22 01681

 ( 220 ) 2022.06.28.

 ( 731 )  dr. Folly Réka, Badacsonytomaj (HU)

 ( 740 )  Giró Szász és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Folly roll

 ( 511 )   31    Növények, palánták.

 ( 210 ) M 22 01687

 ( 220 ) 2022.06.29.

 ( 731 )  Semmelweis Egyetem, Budapest (HU)

 ( 740 )  Szőllősi Gusztáv, Budapest

 ( 541 ) Semmelweis Help

 ( 511 )  44    Orvosi szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; egészségügyi adatok

 távmonitorozása gyógyászati diagnózishoz és kezeléshez; egészségvizsgálati szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 01690

 ( 220 ) 2022.06.29.

 ( 731 )  dr. Folly Réka, Badacsonytomaj (HU)

 ( 740 )  Giró Szász és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Balaton édenkertje

 ( 511 )   36    Szálláshelyek bérbeadása [apartmanok].

 41    Idegenvezetős túrák levezetése, szabadidős létesítmények üzemeltetése, szabadidős tevékenységekkel

 kapcsolatos tájékoztatás, szabadulószoba [szórakoztatás].

 43    Éttermi szolgáltatások, motelek, nyugdíjasotthonok, időskorúak otthona, panziók, szállodai szálláshely

szolgáltatások, szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás, turistaházak, üdülők, üdülőtáborok szolgáltatásai

 [szállásadás].

 44    Faiskolák, csemetekertek, fák átültetése, fák metszése, kertészeti szolgáltatások (1), kertészeti szolgáltatások

 (2), növénytermesztés, pázsitgondozás.

 ( 210 ) M 22 01691

 ( 220 ) 2022.06.29.

 ( 731 )  dr. Folly Réka, Badacsonytomaj (HU)

 ( 740 )  Giró Szász és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 541 ) Eden of Lake Balaton

 ( 511 )   36    Szálláshelyek bérbeadása [apartmanok].

 41    Idegenvezetős túrák levezetése, szabadidős létesítmények üzemeltetése, szabadidős tevékenységekkel

 kapcsolatos tájékoztatás, szabadulószoba [szórakoztatás].

 43    Éttermi szolgáltatások, motelek, nyugdíjasotthonok, időskorúak otthona, panziók, szállodai szálláshely

szolgáltatások, szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás, turistaházak, üdülők, üdülőtáborok szolgáltatásai

 [szállásadás].

 44    Faiskolák, csemetekertek, fák átültetése, fák metszése, kertészeti szolgáltatások (1), kertészeti szolgáltatások

 (2), növénytermesztés, pázsitgondozás.

 ( 210 ) M 22 01693

 ( 220 ) 2022.06.29.

 ( 731 )  Sztojcsev Tamás, Dunaharaszti (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) SKYWARD

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek; lábbelik; sportruházat; kezeslábasok, overallok; egyrészes overallok (playsuit).

 41    Szórakoztatás; sport- és fitneszszolgáltatások; sporttevékenységek; sportoktatás, edzés és irányítás;

sportszolgáltatások biztosítása; sportpark szolgáltatások; sportoktatói szolgáltatások; szórakoztató

sportszolgáltatások; sportversenyek szervezése, rendezése és lebonyolítása; sportrendezvények szervezése és

lebonyolítása; személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; edzőtermi szolgáltatások; edzőfelszerelések

biztosítása; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; repülésoktatás; szélcsatornás lebegés

 [sporttevékenység]; ejtőernyős oktatás.

 43    Vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; éttermi szolgáltatások; vendéglátással kapcsolatos

 szolgáltatások.

 44    Emberi egészségügyi szolgáltatások; egészségügyi szolgáltatások az emberi test állapotainak kezelésére;

fizikai rehabilitáció; fizikai rehabilitációs szolgáltatások biztosítása; rehabilitációs célú edzési lehetőségek

 biztosítása; egyéni fizikai rehabilitációs programok kidolgozása.

 ( 210 ) M 22 01695

 ( 220 ) 2022.06.29.

 ( 731 )  dr. Folly Réka, Badacsonytomaj (HU)

 ( 740 )  Giró Szász és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Szálláshelyek bérbeadása [apartmanok].

 41    Idegenvezetős túrák levezetése, szabadidős létesítmények üzemeltetése, szabadidős tevékenységekkel

 kapcsolatos tájékoztatás, szabadulószoba [szórakoztatás].

 43    Éttermi szolgáltatások, motelek, nyugdíjasotthonok, időskorúak otthona, panziók, szállodai szálláshely

szolgáltatások, szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás, turistaházak, üdülők, üdülőtáborok szolgáltatásai

 [szállásadás].

 44    Faiskolák, csemetekertek, fák átültetése, fák metszése, kertészeti szolgáltatások (1), kertészeti szolgáltatások

 (2), növénytermesztés, pázsitgondozás.

 ( 210 ) M 22 01696

 ( 220 ) 2022.06.29.

 ( 731 )  Kirándulj Nálunk Kft., Eger (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 )  9    Applikációs szoftver.

 35    Hirdetési- és reklám szolgáltatások; online reklám- és marketingszolgáltatások; reklám és marketing;

 reklámozási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 01697

 ( 220 ) 2022.06.29.

 ( 731 )  MANAMI Korlátolt Felelősségű Társaság, Szarvas (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Férfi, női és gyermek ruházat; fejfedők [kalapáruk]; ruházat, lábbelik és fejfedők részei; sapkák; kalapáruk;

kalapok; sálak; övek [ruházat]; alsóruházat, fehérneműk; felsőruházat; hálóköntösök, pongyolák; alsónemű és

 hálóruházat; hálóruhák, alváshoz használt ruhák; pizsamák.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: ékszerek, ékszeráruk, táskák, kézitáskák, hátizsák, hátitáska, férfi, női és gyermek ruházat,

fejfedők [kalapáruk], ruházat, lábbelik és fejfedők részei, sapkák, kalapáruk, kalapok, sálak, övek [ruházat],

alsóruházat, fehérneműk, felsőruházat, ágyneműk, huzatok párnákhoz, hálóköntösök, pongyolák, alsónemű és

hálóruházat, hálóruhák, alváshoz használt ruhák, pizsamák, ruházati kiegészítőkkel kapcsolatos kiskereskedelmi

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 01698

 ( 220 ) 2022.06.29.

 ( 731 )  Lin Yong, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Czupor Hajnalka Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 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.

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

 ( 210 ) M 22 01699

 ( 220 ) 2022.06.29.

 ( 731 )  GAÁLHAB Kft., Halastó (HU)

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

 ( 541 ) CALMSPINE

 ( 511 )  20    Székek [ülések]; összecsukható székek; irodai székek; irodai forgószékek tervezéshez; állítható támlájú

szék; ergonomikus székek ülőmasszázshoz; dönthető támlájú székek; többfunkciós székek, fotelágyak; székek
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mint irodabútorok; munkaszékek; mozgáskorlátozottak igényeihez alakított székek; testi fogyatékossággal és

csökkent mozgásképességgel rendelkezők számára készült ülőhelyek munkavégzéshez; munkaállomások

[bútorok]; számítógépes munkaállomások [bútorok]; személyi számítógép munkaállomások [bútorok]; asztalok;

számítógépes asztalok; állítható magasságú asztalok; íróasztalok és asztalok; munkapadok, munkaasztalok;

 műszaki rajzasztalok; munkapultok [bútorok].

 ( 210 ) M 22 01701

 ( 220 ) 2022.06.30.

 ( 731 )  Krupp Kornél, Pilisszentiván (HU)

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

 ( 541 ) Kori

 ( 511 )   41    Diszkók szolgáltatásai; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása.

 ( 210 ) M 22 01706

 ( 220 ) 2022.06.30.

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

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

 ( 541 ) Lactiv, a komplex családi probiotikum

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra; diétás anyagok

gyógyászati használatra, bébiételek; étrendkiegészítök; probiotikumokat tartalmazó étrendkiegészítők; ásványi

 élelmiszer-kiegészítők; táplálékkiegészítök.

  35    Reklámozás.

 ( 210 ) M 22 01735

 ( 220 ) 2022.07.04.

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

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Nyomdaipari termékek, brossúrák, tájékoztató anyagok, marketing célú kiadványok.

 35    Brosúrák, tájékoztató anyagok, marketing célú kiadványok elektronikus úton történő terjesztése reklámozás

 céljából.

 41    Nevelés, szakmai képzés, pályázatok és konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése

 és lebonyolítása, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása.

 ( 210 ) M 22 01738

 ( 220 ) 2022.07.04.

 ( 731 )  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gubucz Ágnes, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés.

 38    Távközlési szolgáltatások; hírügynökségek; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás;
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közösségi hálózatok fórumai [chat szobák]; mobiltelefonos kommunikáció; műholdas átvitel; rádióadás; rádiós

kommunikáció; telefon és mobiltelefon szolgáltatások (1); telefon és mobiltelefon szolgáltatások (2); televíziós

műsorszórás, közvetítés; telex szolgáltatások; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; vezeték

 nélküli műsorterjesztés; video on-demand közvetítések.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; alkotóműhelyek szervezése és

lebonyolítása [képzés]; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; elektronikus

kiadványszerkesztés, elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő

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

filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók; filmszínházi előadások,

filmbemutatók; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok készítése; gyakorlati képzés

[szemléltetés]; hangfelvételek kölcsönzése; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; jelbeszéd

fordítása; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás;

kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; mikrofilmezés; múzeumi kiállítások bemutatása; művészeti

alkotások bérbeadása; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem letölthető

televíziómüsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek publikálása; oktatás

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

online, nem letölthető videók biztosítása; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri

szolgáltatások; show-műsorok készítése; show műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai];

stúdiószolgáltatások; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szemináriumok szervezése és

lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek

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

szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; televíziós szórakoztatás; varieté-előadások

bemutatása; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; videorögzítés; videoszalagok vágása; zenei

 produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.

 ( 210 ) M 22 01739

 ( 220 ) 2022.07.04.

 ( 731 )  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gubucz Ágnes, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés.

 38    Távközlési szolgáltatások; hírügynökségek; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás;

közösségi hálózatok fórumai [chat szobák]; mobiltelefonos kommunikáció; műholdas átvitel; rádióadás; rádiós

kommunikáció; telefon és mobiltelefon szolgáltatások (1); telefon és mobiltelefon szolgáltatások (2); televíziós

műsorszórás, közvetítés; telex szolgáltatások; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; vezeték

 nélküli műsorterjesztés; video on-demand közvetítések.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; alkotóműhelyek szervezése és

lebonyolítása [képzés]; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; elektronikus

kiadványszerkesztés, elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő

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

filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók; filmszínházi előadások,

filmbemutatók; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok készítése; gyakorlati képzés

[szemléltetés]; hangfelvételek kölcsönzése; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; jelbeszéd

fordítása; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás;

kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; mikrofilmezés; múzeumi kiállítások bemutatása; művészeti
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alkotások bérbeadása; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem letölthető

televíziómüsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek publikálása; oktatás

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

online, nem letölthető videók biztosítása; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri

szolgáltatások; show-műsorok készítése; show műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai];

stúdiószolgáltatások; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szemináriumok szervezése és

lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek

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

szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; televíziós szórakoztatás; varieté-előadások

bemutatása; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; videorögzítés; videoszalagok vágása; zenei

 produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.

 ( 210 ) M 22 01757

 ( 220 ) 2022.07.04.

 ( 731 )  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gubucz Ágnes, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés.

 38    Távközlési szolgáltatások; hírügynökségek; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás;

közösségi hálózatok fórumai [chat szobák]; mobiltelefonos kommunikáció; műholdas átvitel; rádióadás; rádiós

kommunikáció; telefon és mobiltelefon szolgáltatások (1); telefon és mobiltelefon szolgáltatások (2); televíziós

műsorszórás, közvetítés; telex szolgáltatások; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; vezeték

 nélküli műsorterjesztés; video on-demand közvetítések.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; alkotóműhelyek szervezése és

lebonyolítása [képzés]; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; elektronikus

kiadványszerkesztés, elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő

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

filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók; filmszínházi előadások,

filmbemutatók; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok készítése; gyakorlati képzés

[szemléltetés]; hangfelvételek kölcsönzése; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; jelbeszéd

fordítása; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás;

kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; mikrofilmezés; múzeumi kiállítások bemutatása; művészeti

alkotások bérbeadása; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem letölthető

televíziómüsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek publikálása; oktatás

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

online, nem letölthető videók biztosítása; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri

szolgáltatások; show-műsorok készítése; show műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai];

stúdiószolgáltatások; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szemináriumok szervezése és

lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek

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

szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; televíziós szórakoztatás; varieté-előadások

bemutatása; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; videorögzítés; videoszalagok vágása; zenei

 produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.

 ( 210 ) M 22 01758
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 ( 220 ) 2022.07.04.

 ( 731 )  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gubucz Ágnes, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés.

 38    Távközlési szolgáltatások; hírügynökségek; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás;

közösségi hálózatok fórumai [chat szobák]; mobiltelefonos kommunikáció; műholdas átvitel; rádióadás; rádiós

kommunikáció; telefon és mobiltelefon szolgáltatások (1); telefon és mobiltelefon szolgáltatások (2); televíziós

műsorszórás, közvetítés; telex szolgáltatások; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; vezeték

 nélküli műsorterjesztés; video on-demand közvetítések.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; alkotóműhelyek szervezése és

lebonyolítása [képzés]; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; elektronikus

kiadványszerkesztés, elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő

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

filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók; filmszínházi előadások,

filmbemutatók; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok készítése; gyakorlati képzés

[szemléltetés]; hangfelvételek kölcsönzése; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; jelbeszéd

fordítása; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás;

kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; mikrofilmezés; múzeumi kiállítások bemutatása; művészeti

alkotások bérbeadása; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem letölthető

televíziómüsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek publikálása; oktatás

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

online, nem letölthető videók biztosítása; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri

szolgáltatások; show-műsorok készítése; show műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai];

stúdiószolgáltatások; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szemináriumok szervezése és

lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek

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

szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; televíziós szórakoztatás; varieté-előadások

bemutatása; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; videorögzítés; videoszalagok vágása; zenei

 produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.

 ( 210 ) M 22 01759

 ( 220 ) 2022.07.04.

 ( 731 )  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gubucz Ágnes, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés.

 38    Távközlési szolgáltatások; hírügynökségek; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás;

közösségi hálózatok fórumai [chat szobák]; mobiltelefonos kommunikáció; műholdas átvitel; rádióadás; rádiós

kommunikáció; telefon és mobiltelefon szolgáltatások (1); telefon és mobiltelefon szolgáltatások (2); televíziós

műsorszórás, közvetítés; telex szolgáltatások; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; vezeték

 nélküli műsorterjesztés; video on-demand közvetítések.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; alkotóműhelyek szervezése és
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lebonyolítása [képzés]; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; elektronikus

kiadványszerkesztés, elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő

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

filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók; filmszínházi előadások,

filmbemutatók; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok készítése; gyakorlati képzés

[szemléltetés]; hangfelvételek kölcsönzése; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; jelbeszéd

fordítása; konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás;

kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; mikrofilmezés; múzeumi kiállítások bemutatása; művészeti

alkotások bérbeadása; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem letölthető

televíziómüsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek publikálása; oktatás

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

online, nem letölthető videók biztosítása; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri

szolgáltatások; show-műsorok készítése; show műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai];

stúdiószolgáltatások; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szemináriumok szervezése és

lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek

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

szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; televíziós szórakoztatás; varieté-előadások

bemutatása; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; videorögzítés; videoszalagok vágása; zenei

 produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.

 ( 210 ) M 22 01795

 ( 220 ) 2022.07.07.

 ( 731 )  ICE CATERING Kft., Zalaegerszeg (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Pálcás fagyasztott édességek; keverékek jégkrémes édességek készítéséhez; keverékek fagyasztott

édességek készítéséhez; jégkrémet tartalmazó fagyasztott édességek; jégkrémes édességek; fagylaltos édességek

nyalókák formájában; fagylaltos édességek; fagylalt édességek; fagyasztott tejes édességek; fagyasztott joghurtos

 édességek; fagyasztott édességek; édességek fagyasztott formában.

 35    Cukorkákkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; csokoládékkal kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások; desszertekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; diétás készítményekkel kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások; édességekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; élelmiszerekkel

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; jégkrémekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások;

 kakaókkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; kávékkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 01797

 ( 220 ) 2022.07.07.

 ( 731 )  NEXT STOP Ingatlanüzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Tóth D. Ildikó Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) bee@work

 ( 511 )  35    Irodagépek és irodafelszerelés kölcsönzése; irodai berendezések kölcsönzése közösségi munkahelyeken;

titkári és irodai szolgáltatások; titkársági szolgáltatások; üzleti titkársági szolgáltatások; üzleti ügyintézések;

recepciós szolgáltatások látogatók számára [irodai tevékenység]; üzleti adminisztráció; üzleti adminisztrációs

 szolgáltatások.

 36    Ingatlanügyletek; ingatlan bérbeadási szolgáltatások; ingatlanügynökség; ingatlanügynökségek

szolgáltatásai; vagyonkezelés, tulajdon menedzsment; ingatlan bérbeadási ügyintézés; irodahelyiségek
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bérbeadása; irodák bérbeadása közösségi munkavégzéshez; irodák [ingatlanok] bérbeadása; ingatlanok

bérbeadásával kapcsolatos ingatlanügynökségi szolgáltatások; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés;

ingatlanok bérbeadásának ügyintézése; ingatlanok bérbeadása; ingatlankezelési szolgáltatások;

 ingatlanmenedzsment.

 ( 210 ) M 22 01798

 ( 220 ) 2022.07.07.

 ( 731 )  ICE CATERING Kft., Zalaegerszeg (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Csokoládé ízesítésű összetevőket tartalmazó kekszek; csokoládé ízű bevonattal részben bevont omlós keksz;

csokoládépaszták, krémek; csokoládés karamellás ostyák; csokoládés kekszek; csokoládés ostyák; csokoládés

piskótával készített csokoládétorták; csokoládés sütemények; csokoládéval díszített, leöntött perecek;

csokoládéval részben bevont omlós keksz; csokoládéval bevont sütemények, torták; csokoládétorták, csokoládés

sütemények; csokoládéval bevont ostyás kekszek; csokoládéval bevont perecek; csokoládéval bevont vajas

kekszek; cukrászsütemények; cukormázzal bevont kekszek, aprósütemények; cukormázas piskóták; cukormázas

gyümölcsös sütemények, torták; étkezési ostyák; fagyasztott joghurtos torták; fagyasztott sütemények; fagyasztott

tésztalapok; fagylalttölcsérek; jégkrémtorta; jégkrémtorták, fagylaltos sütemények; csokoládé pasztillák;

csokoládé pralinék formájában; csokoládé szeletek; csokoládéból készült pralinék; csokoládékészítmények;

csokoládémassza; csokoládés édesipari termékek; csokoládés édességek; cukorból készült tortadíszek; cukorka

(cukor); cukorkák; cukorkák [édességek]; nem gyógyhatású édességek karamellák, tejkaramellák formájában;

pasztillák, szögletes cukorkák [édességek]; pasztillák, szopogatós tabletták/cukorkák [nem gyógyszerezett

édességek/cukrászáruk]; pillecukrok; pralinék; puha karamellák; sós vajkaramella; tejcsokoládék; tejkaramella;

tortadíszek cukorból; xylitollal édesített édességek; cukor; cukor cukormázhoz; cukorszirup; daracukor; étkezési

fruktóz; étkezési glükózpor; fehér cukor; folyékony cukrok; karamellizált cukor; karamellkrém [karamellizált

tejkrém]; kristálycukor torták díszítéséhez; porcukor; alkoholtartalmú fagylalt; alkoholtartalmú sörbetek;

csokoládé alapú jeges italok; csokoládét tartalmazó fagylaltok; csokoládéval ízesített jégkrémek;

cukorbevonat-keverékek; cukormáz készítő gépekhez használt ehető cukormáz porok; cukormáz keverékek;

édességek fagyasztott formában; ehető jégszobrok; étkezési jég; fagyasztott cukrászsütemények [nem

gyógyszeres -]; fagyasztott édességek; fagyasztott jégkrémek; fagyasztott joghurtok [fagylaltok, jégkrémek];

fagyasztott joghurtos édességek; fagyasztott joghurtos piték; fagyasztott tejes édességek; fagylalt; fagylalt

desszertek, jégkrémek; fagylalt édességek; fagylalt, jégkrém; fagylaltkeverékek; fagylaltok; fagylaltos édességek;

fagylaltos édességek nyalókák formájában; fagylaltos italok; fagylaltos sütemények; fagylaltpor; fagylaltporok;

fagylaltpótlók; fagylalttorták; gyümölcs jégkrémek; gyümölcsízű jégkrémek nyalókák formájában;

gyümölcsjégkrém; gyümölcsjégkrém-szeletek; gyümölcsös fagylaltok; gyümölcsös jégkrémek, fagylaltok;

hűtőjég; instant desszert pudingok; ízesített jégkrémek; jég; jég/jégkrémek/fagylaltáruk és fagylalt; jégkása édes

vörösbabbal; jégfrissítő italokhoz, ételekhez; jeges tejek [fagylaltok]; jégkrém-szendvicsek; jégkrém nyalókák,

pálcikás jégkrémek; jégkrém nyalókák, fagylalt nyalókák, pálcikás jégkrémek; jégkrémek, fagylaltok; jégkrémes

édességek; jégkrémet tartalmazó fagyasztott édességek; jégkrémrudak; jégkrémutánzatok; joghurtalapú fagylaltok

[főleg fagylalt]; kakaó alapú jeges italok; kávé alapú jeges italok; keverékek fagyasztott édességek készítéséhez;

keverékek fagylalt készítéséhez; keverékek jégkrém termékek készítéséhez, fagylaltporok; keverékek jégkrémes

édességek készítéséhez; kötőanyagok fagylaltokhoz; kötőanyagok fagylaltokhoz, jégkrémekhez; kötőanyagok

jégkrémekhez, fagylaltokhoz; krémfagylaltok; nem tejes jégkrémek, fagylaltok; pálcás fagyasztott édességek;

pálcikás jégkrémek; parfé; parfék; pezsgőpor keverékek; pezsgőporok [édesség]; sörbetek, jégkásák; sörbetek

[vízalapú fagylaltok]; sörbetkeverékek [fagylaltok]; szerves kötőanyagok jégkrémhez, fagylalthoz; szója alapú

fagylalt helyettesítők; szója alapú fagylaltok; szörbetek; szörbetek [fagylaltok]; szörbetek [vizes fagylaltok]; tejes
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fagylalt, jégkrém; tejes ízesítésű pálcikás fagylaltok; tejes jégkrém rudak; tejet tartalmazó pálcikás fagylaltok;

trüffel ízű fagylaltok; vegán jégkrémek; vizes alapú fagylaltok; azonnal oldódó, instant kakaópor; csokoládé;

csokoládé alapú italok; csokoládé alapú tejes italok; instant kávé; ízesített kávék; jegeskávék;

jegesteakeverék-porok; jégkrémtartalmú, kávé alapú italok (affogato); kakaó; kakaó alapú készítmények; kakaó

italok készítéséhez; kávépárnák; kávés tasakok; koffeinmentes kávé; koffeinmentes kávék; őrölt kávé; pörköletlen

kávék; pörkölt kávébab; pótkávé; pótkávék [gabona vagy cikória alapú]; szemes kávék; szénsavas italok [kávé-,

 kakaó- vagy csokoládéalapú]; tea; tea alapú italok; teák.

 35    Csokoládékkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; csokoládékkal kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások; cukorkákkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; cukorkákkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások; desszertekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; desszertekkel

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; diétás készítményekkel kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások; diétás készítményekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; édességekkel kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; édességekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; élelmiszerekkel

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; élelmiszerek postai rendelésével kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; élelmiszerekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; jégkrémekkel kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások; jégkrémekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; kakaókkal

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; kakaókkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; kávékkal

 kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; kávékkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 01799

 ( 220 ) 2022.07.07.

 ( 731 )  NEXT STOP Ingatlanüzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Tóth D. Ildikó Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) bee-at-work

 ( 511 )  35    Irodagépek és irodafelszerelés kölcsönzése; irodai berendezések kölcsönzése közösségi munkahelyeken;

titkári és irodai szolgáltatások; titkársági szolgáltatások; üzleti titkársági szolgáltatások; üzleti ügyintézések;

recepciós szolgáltatások látogatók számára [irodai tevékenység]; üzleti adminisztráció; üzleti adminisztrációs

 szolgáltatások.

 36    Ingatlanügyletek; ingatlan bérbeadási szolgáltatások; ingatlanügynökség; ingatlanügynökségek

szolgáltatásai; vagyonkezelés, tulajdon menedzsment; ingatlan bérbeadási ügyintézés; irodahelyiségek

bérbeadása; irodák bérbeadása közösségi munkavégzéshez; irodák [ingatlanok] bérbeadása; ingatlanok

bérbeadásával kapcsolatos ingatlanügynökségi szolgáltatások; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés;

ingatlanok bérbeadásának ügyintézése; ingatlanok bérbeadása; ingatlankezelési szolgáltatások;

 ingatlanmenedzsment.

 ( 210 ) M 22 01811

 ( 220 ) 2022.07.08.

 ( 731 )  Grand Tokaj Zrt., Tolcsva (HU)

 ( 740 )  Dr. Barati Béla, Sátoraljaújhely

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Tokaj eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok.

 ( 210 ) M 22 01812

 ( 220 ) 2022.07.08.

 ( 731 )  Puszta Izabella, Budapest (HU)

 dr. Benn András, Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  43    Átmeneti szálláskiadás; átmeneti pihenőhelyek biztosítása utasok részére; átmeneti szállások kiadása;

bebútorozott ideiglenes szálláshelyek biztosítása; bölcsődei szolgáltatások biztosítása bevásárlóhelyeken;

elkerített hely biztosítása elzálogosított vagy eltévedt állatok számára; elszállásolási szolgáltatások; fém és nem

fém szállítható épületek bérbeadása; helyszínek biztosítása rendezvényekhez, ideiglenes irodai férőhelyek és

termek biztosítása; hordozható épületek, építmények bérbeadása; hordozható öltözők bérbeadása; ideiglenes

elszállásolás biztosítása; ideiglenes elszállásolások megszervezése; ideiglenes szállás szervezése és biztosítása;

ideiglenes szobabérlés; jótékonysági szolgáltatások, nevezetesen ideiglenes szállásadás; közösségi célú

helyiségek bérbeadása; lakókocsipark felszerelések biztosítása; lakókocsipark létesítmények biztosítása;

mozgatható moduláris épületek bérbeadása; óvodák, bölcsődék és idősotthonok szolgáltatásai; recepciós

szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz [érkezések és távozások ügyintézése]; pavilonok kölcsönzése,

bérbeadása; recepciós szolgáltatások ideiglenes szálláshelyeken [kulcsátadás]; rehabilitációs központok által

nyújtott átmeneti szállás; rendezvényhelyiségek, valamint ideiglenes iroda- és tárgyalóhelyiségek biztosítása;

rendezvénysátrak bérbeadása; rendezvénysátrak kölcsönzése; sátrak kölcsönzése; sürgősségi menedékek,

szükségelhelyezési szolgáltatások [ideiglenes elszállásolás biztosítása]; szállás biztosítása klubok, csoportok

tagjainak; szállásadási szolgáltatások összejövetelekhez; szállásadással kapcsolatos irodai szolgáltatások;

szálláscsere szolgáltatások [időmegosztásos]; szálláskiadási ügynökségi szolgáltatások [időmegosztás]; szállodák,

szállók, panziók, üdülő és turista szálláshelyek; szoba- és terembérlési szolgáltatások; szobák bérbeadása; szobák

bérbeadása időszakos lakhatási lehetőségként; üdülési szállás biztosítása; vendéglátási szolgáltatások

[szállásadás]; kedvtelésből tartott madarak elszállásolásával kapcsolatos szolgáltatások; ellátási szolgáltatások

házi kedvenceknek; kutyaotthonok szolgáltatásai; lovak bértartása; macskapanziók; napközik házi kedvenceknek;

panziók házi kedvenceknek; szolgáltatások kedvtelésből tartott halak elhelyezéséhez; ágyak kölcsönzése;

ágynemű kölcsönzés; asztalterítők (abroszok) kölcsönzése; bárfelszerelések bérbeadása; belső berendezések

bérbeadása; beltéri asztalok kölcsönzése; beltéri székek bérbeadása; beltéri szőnyegek kölcsönzése; beltéri

világítás kölcsönzése; bútorok, abroszok és étkészletek bérbeadása; bútorok, abroszok, étkészletek és

felszerelések bérbeadása étel- és italszolgáltatáshoz; bútorok bérbeadása szállodák számára; bútorok bérbeadása;

bútorok kölcsönzése; bútorok kölcsönzése bemutatókhoz; bútorok kölcsönzése kiállításokhoz; bútorok

kölcsönzése konferenciákhoz; csokiszökőkutak bérbeadása; ebédlőasztalok bérbeadása; edények bérbeadása;

elektromos főzőlapok bérbeadása háztartási célokra; elektromos főzőlapok bérbeadása; elektromos kenyérpirítók

bérbeadása háztartási célokra; ételfelszolgáló eszközök kölcsönzése; ételfelszolgáló felszerelések kölcsönzése;

étkészletek kölcsönzése, bérlése; falon függő dekorációk bérbeadása szállodák számára; evőeszközök

kölcsönzése; fedett fonott strandszékek bérbeadása; főzőfelszerelések kölcsönzése ipari célokra; főzőeszközök

bérbeadása; főzőkészülékek bérbeadása; főzőlapok bérbeadása; főzőtűzhelyek bérbeadása; függönyök bérbeadása

hotelek számára; futonágyak bérbeadása; gázégők bérbeadása háztartási célokra; háztartási világító eszközök

bérbeadása; irodabútorok lízingelése; italadagoló gépek bérbeadása; italkutak bérbeadása; ivóvízadagoló

automaták bérbeadása; kanapék kölcsönzése; kávéfőzők bérbeadása; konyhai mosogatók bérbeadása

kereskedelmi használatra; kisebb méretű szőnyegek bérbeadása; konyhai mosogatók bérlése háztartási célokra;

konyhai mosogatók kölcsönzése; konyhai munkalapok bérbeadása; konyhai munkalapok bérbeadása azonnal

fogyasztható ételek készítésére; kukoricapattogtatók bérbeadása; kukták kölcsönzése főzéshez; magánlakások

dekorálására szolgáló világítóberendezések bérbeadása; melegített és hűtött italok kiadására szolgáló egységek

bérbeadása, az automaták kivételével; mikrohullámú sütők bérbeadása háztartási célokra; nem elektromos

főzőlapok kölcsönzése; padlóburkolat bérbeadása hoteleknek; padlóburkolatok kölcsönzése; párnák kölcsönzése;

steppelt ágytakarók kölcsönzése; székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése; székek és asztalok

bérbeadása; szőnyegek bérbeadása; szőnyegek, gyékények kölcsönzése; takarók kölcsönzése; teríték kölcsönzése;

törölközők kölcsönzése szállodáknak; üvegáruk kölcsönzése; vattacukor-készítő gépek bérbeadása; vendéglátó
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berendezések bérbeadása; világítóberendezések kölcsönzése; vízadagolók bérbeadása; alkoholos italok

felszolgálása; bankett szolgáltatások; bankettek szervezése; bár- és éttermi szolgáltatások; bár szolgáltatások;

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

szolgáltatások; delikát éttermek, csemegeáruk [éttermek]; büfészolgáltatások koktélbárok számára; elhelyezés

biztosítása összejövetelekhez; elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások; elvitelre árusító éttermek; elvitelre

árusított ételek szolgáltatása; elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások; esküvői

fogadások rendezése [étel és ital]; étel előkészítés; étel- és italkészítés; étel- és italkészítési szolgáltatások; étel- és

italszolgáltatás mobil teherautóból; ételek díszítése; ételek és italok biztosítása internet kávézókban; ételek és

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

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

italok felszolgálása vendégek számára; ételek és italok felszolgálása internet kávézókban; ételek és italok

felszolgálása éttermekben és bárokban; ételek és italok felszolgálása fánkboltokban; ételek és italok készítése és

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

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

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

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

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

fagylaltozói szolgáltatások; grilléttermek; gyorséttermek, snack bárok; gyorséttermi szolgáltatások; italok

felszolgálása kézműves sörfőzdékben; italok felszolgálása sörfőzdékben; italszolgáltatás biztosítása; juice bár

szolgáltatásai; kantinok, büfék, étkezdék; kávéház; kávéházak; kávéházi szolgáltatás; kávézói szolgáltatások;

kínai éttermek szolgáltatásai; klub szolgáltatások étel és ital biztosítására; koktélbárok; koktélbárok szolgáltatásai;

magán vacsoraklub szolgáltatások; magánszakács, személyi séf szolgáltatások; mobil éttermi szolgáltatások;

night club szolgáltatások [ételszolgáltatás]; önkiszolgáló éttermek; pizzériák; pub szolgáltatások;

pultosszolgáltatások; ramen étterem szolgáltatásai; salátabárok; snack-szolgáltatások; sommelier-szolgáltatások;

sörbárok; sörkert szolgáltatások; sushi éttermi szolgáltatások; svédasztalos éttermi szolgáltatások; szállást és

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

szállodák által nyújtott éttermi szolgáltatások; szolgáltatások ételek biztosításához; szolgáltatások italok

biztosításához; tapas bárok; teaházak; teaházi szolgáltatások; tempura éttermi szolgáltatások; tortadíszítések;

vállalati vendéglátás (étel és ital szolgáltatása); vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; vízipipás

bárok szolgáltatásai; washoku éttermi szolgáltatások; zártkörű drinkbár szolgáltatások; átmeneti szállások

foglalása; foglalás panziókban; foglalási szolgáltatások szállodákba; foglalási ügynökségek szolgáltatásai

szállodai elhelyezéshez; helyfoglalás szállodákban; hotelinformáció nyújtása weboldalon keresztül;

idegenforgalmi szálláshelyek foglalása; ideiglenes szállás foglalása nyaralókban; ideiglenes szállásfoglalás;

ideiglenes szállások foglalása az interneten keresztül; ideiglenes szállásszervezés; időszakos szállásfoglalással

kapcsolatos információs, tanácsadási és foglalási szolgáltatások; információk biztosítása bölcsődei

szolgáltatásokkal kapcsolatban; információk biztosítása ideiglenes szálláslehetőségek biztosításával kapcsolatban;

információk biztosítása ideiglenes szálláslehetőségekkel kapcsolatosan az interneten keresztül; kempingszállások

foglalása; konzultációs szolgáltatások szállodák szolgáltatásaival kapcsolatban; online információnyújtás

szállodai foglalásokkal kapcsolatban; online információnyújtás nyaralási szállások lefoglalásával kapcsolatban;

szállásfoglalás; szállásfoglalás szállodákba; szállásfoglalás utazók számára; szállásfoglalási szolgáltatások

[időmegosztás]; szállásfoglalással kapcsolatos információnyújtás; szállásinformációk biztosítása az interneten;

szállásrendelési szolgáltatások; szállodai elhelyezés értékelése; szállodai férőhely foglalás; szállodai foglalási

szolgáltatások; szállodai foglalási szolgáltatások az interneten keresztül; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás;

szállodai szobák lefoglalása utazók számára; szállodákkal kapcsolatos információnyújtás; szállodákkal

kapcsolatos elektronikus információs szolgáltatások; szállodákkal kapcsolatos információk; szállodákkal

kapcsolatos információ nyújtása weboldalon keresztül; szobafoglalás; szobafoglalás utazóknak; szobafoglalási,

valamint szállodai foglalási szolgáltatások biztosítása; telefonos hívóközpontok és segélyvonalak által biztosított

tanácsadás az ideiglenes szállások terén; üdülési szállásfoglalási szolgáltatások; üdülőszállások értékelése;
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ügynökségi szállásfoglalási szolgáltatások [időbeosztásos üdülés]; ügynökségi szolgáltatások ideiglenes szállás

foglalásával kapcsolatban; utazási irodai szolgáltatások szállásfoglaláshoz; utazási irodai szolgáltatások ideiglenes

szállások foglalásához; utazási irodák által nyújtott szállásfoglalási szolgáltatások; utazási irodák szálláshely

foglalási szolgáltatásai; utazási irodák szolgáltatásai szállodai foglalások intézéséhez; utazási szállásadási

információs szolgáltatások és utazási szállásfoglalási ügynökségi szolgáltatások utazók számára; utazásszervezői

szolgáltatások ideiglenes szálláshelyek foglalásához; bárokkal kapcsolatos tájékoztatás; élelmiszerekhez

kapcsolódó konzultációs szolgáltatások; étel- és italkészítéssel kapcsolatos információnyújtás; ételek

elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; ételkritikusi szolgáltatások [információ nyújtása ételekről és

italokról]; ételrendelési szolgáltatások; éttermek értékelései; éttermi asztalfoglalás; éttermekkel és bárokkal

kapcsolatos értékelések készítése; éttermi foglalási szolgáltatások; éttermi foglalások és ételek megrendelése;

éttermi tájékoztató szolgáltatások; főzési tanácsadás; információs, tanácsadási és foglalási szolgáltatások étel és

ital szolgáltatásával kapcsolatban; konyhaművészettel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; konzultációs

szolgáltatások az ételkészítéssel kapcsolatban; receptekkel kapcsolatos tanácsadás; sütési technikákkal

kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; tájékoztatás bárpultos szolgáltatásokkal kapcsolatban; tájékoztatás

bárszolgáltatásokkal kapcsolatban; tájékoztatás italreceptek formájában; tájékoztatás nyújtása éttermekkel

kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások az étel és ital catering területén; ügynökségi szolgáltatások éttermi

foglalásokhoz; utazási irodai szolgáltatások éttermi asztalfoglalásokkal kapcsolatban; weboldalon keresztüli

 tájékoztatás nyújtása a főzés területén.

 ( 210 ) M 22 01837

 ( 220 ) 2022.07.11.

 ( 731 )  Huang Qi Ke, Budapest (HU)

 ( 541 ) Leonardo Da Vinci

 ( 511 )  6    Kulcsok, kulcsok fémből, fémkarikák kulcsokhoz.

 9    Napszemüvegek, napszemüveg keretek, napszemüveg tokok.

  11    Lámpák.

 ( 210 ) M 22 01841

 ( 220 ) 2022.07.11.

 ( 731 )  Dancs Attila, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Géczi Beatrix Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Pip & Chips

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

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

 olajok és zsírok.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 22 01842

 ( 220 ) 2022.07.12.

 ( 731 )  Dúzsi Lőrinc Simon, Szekszárd (HU)

 ( 541 ) Wamberger

 ( 511 )  42    Csomagolási design; cégtáblák tervezése; csomagolással kapcsolatos tervezési szolgáltatások;

csomagolástervezés; csomagolástervezési szolgáltatások; grafikai illusztrációk tervezése; grafikai illusztrációs

szolgáltatások; grafikai szolgáltatások; grafikai tervezés; grafikai tervezés és színvilág megtervezése egységes

vállalati arculathoz; grafikai tervezés internetes weboldalak összeállításához; grafikák készítése; grafikus

tervezés, design; grafikus tervezési szolgáltatások; grafikai tervező szolgáltatás; grafikus tervező szolgáltatásai;

grafikusművészi tervezési szolgáltatások; illusztrációs szolgáltatások [tervezés]; hirdetési logók grafikus

formatervezése; honlapok fejlesztése, tervezése és frissítése; honlapok és weboldalak tervezése; honlapkészítési
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szolgáltatások; honlapfejlesztési szolgáltatások; honlap- és weboldal tervezés; internetes platform készítése

elektronikus kereskedelemhez; kiállítási standok tervezése; kereskedelmi grafikai tervezés; logók tervezése

pólókra; logók tervezése vállalati arculathoz; logótervezési szolgáltatások; márkanevek tervezése; népszerűsítési

anyagok grafikus tervezése; ruházati kiegészítők tervezése; ruházati cikkek, lábbelik és fejfedők tervezése;

 weblapok tervezése és kivitelezése.

 ( 210 ) M 22 01848

 ( 220 ) 2022.07.12.

 ( 731 )  Považská cementáreň, a.s., Ladce (SK)

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

  ( 546 )

 ( 511 )  19    Építőanyagok, nem fémből; cement; autóiparból és élelmiszerek előállításából származó hulladék mész

 felhasználásával előállított cement.

 42    Új technológiák kutatása és fejlesztése mások részére; autóiparból és élelmiszerek előállításából származó

hulladék mész felhasználásával előállított cement kifejlesztése mások részére; technológiai kutatás; új termékek

 kutatása és fejlesztése mások részére.

 ( 210 ) M 22 01856

 ( 220 ) 2022.07.13.

 ( 731 )  AKA Kereskedelmi Kft., Villány (HU)

 ( 740 )  Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd

 ( 541 ) MANDULA

 ( 511 )  43    Szállásadási szolgáltatások üdülőkben, üdülőkomplexumokban; bankettek és társas összejövetelek tartására

alkalmas létesítmények biztosítása különleges alkalmakra; esküvői fogadások szervezése [helyszínek]; kiállítási

létesítmények biztosítása; kiállítóhelyek biztosítása hotelekben; konferencia létesítmények biztosítása;

konferenciatermek biztosítása; közösségi központok biztosítása társasági összejövetelekhez és találkozókhoz;

létesítmények biztosítása konferenciákhoz, kiállításokhoz és találkozókhoz, értekezletekhez; szakmai bemutatók,

kiállítások létesítményeinek biztosítása [szállásadás]; szállásbiztosítás találkozókhoz; szálláshely biztosítás

találkozókhoz; tárgyalótermek bérbeadása; terembérlés találkozókhoz [tárgyalótermek]; foglalás panziókban;

foglalási szolgáltatások szállodákba; vendéglátási szolgáltatások [szállásadás]; vendéglátási szolgáltatások [étel-

és italszolgáltatás]; vállalati vendéglátás (étel és ital szolgáltatása); ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek

számára; ételek és italok szolgáltatása vendégek számára; alkoholos italok felszolgálása; bár- és éttermi

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

létesítményeket, szolgáltatásokat; bárokkal kapcsolatos tájékoztatás; éttermekkel és bárokkal kapcsolatos

értékelések készítése; bárok; ételek és italok biztosítása éttermekben és bárokban; ételek és italok felszolgálása

éttermekben és bárokban; tapas bárok; gyorséttermek, snack bárok; bisztró [büfé] szolgáltatások; ételek és italok

biztosítása bisztrókban; borbárok; borkóstolási szolgáltatások (italok biztosítása); borozói szolgáltatások;

büfészolgáltatások koktélbárok számára; delikát éttermek, csemegeáruk [éttermek]; elvihető ételekkel kapcsolatos

szolgáltatások; elvitelre árusító éttermek; elvitelre árusított ételek szolgáltatása; elvitelre készített ételekkel és

italokkal kapcsolatos szolgáltatások; éttermi szolgáltatások étel elvitelre árusításához; esküvői fogadások

rendezése [étel és ital]; étel előkészítés; étel és ital catering; étel és ital catering bankettekre; étel és ital catering

intézményeknek; étel és ital catering koktélpartikra; étel és ital catering szolgáltatások kiállítóhelyek számára; étel

és ital catering szolgáltatások vásári és kiállítási létesítmények számára; étel és ital catering szolgáltatások

gyűlések helyszíneire; jótékonysági szolgáltatások, nevezetesen étel és ital biztosítása; étel- és italkészítés; étel-

és italkészítési szolgáltatások; ételek és italok biztosítása internet kávézókban; ételek és italok felszolgálása;

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

italok készítése és biztosítása azonnali fogyasztásra; klub szolgáltatások étel és ital biztosítására; étel- és

italkészítéssel kapcsolatos információnyújtás; ételkritikusi szolgáltatások [információ nyújtása ételekről és
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italokról]; tanácsadási szolgáltatások az étel és ital catering területén; utazási szállásadási információs

szolgáltatások és utazási szállásfoglalási ügynökségi szolgáltatások utazók számára; szállásadási szolgáltatások

összejövetelekhez; szállásadással kapcsolatos irodai szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; mobil éttermi

szolgáltatások; szállodai éttermi szolgáltatások; svédasztalos éttermi szolgáltatások; szállodák által nyújtott

éttermi szolgáltatások; éttermi asztalfoglalás; éttermi foglalási szolgáltatások; éttermi foglalások és ételek

megrendelése; éttermi tájékoztató szolgáltatások; utazási irodai szolgáltatások éttermi asztalfoglalásokkal

kapcsolatban; grilléttermek; kávéház; kávéházak; kávéházi szolgáltatás; koktélbárok; koktélbárok szolgáltatásai;

ügynökségi szolgáltatások ideiglenes szállás foglalásával kapcsolatban; ügynökségi szállásfoglalási szolgáltatások

[időbeosztásos üdülés]; szálláskiadási ügynökségi szolgáltatások [időmegosztás]; ügynökségi szolgáltatások

 éttermi foglalásokhoz; washoku éttermi szolgáltatások; zártkörű drinkbár szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 01857

 ( 220 ) 2022.07.13.

 ( 731 )  AKA Kereskedelmi Kft., Villány (HU)

 ( 740 )  Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd

 ( 541 ) CROCUS

 ( 511 )  43    Vendéglátási szolgáltatások [szállásadás]; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; vállalati

vendéglátás (étel és ital szolgáltatása); vendéglátás szervezése születésnapi bulik számára; vendéglátással

kapcsolatos szolgáltatások; elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások; ételek és italok

biztosítása internet kávézókban; ételek és italok biztosítása éttermekben és bárokban; ételek és italok biztosítása

bisztrókban; ételek és italok biztosítása fánkboltokban; ételek és italok felszolgálása; ételek és italok felszolgálása

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

éttermekben és bárokban; ételek és italok készítése és biztosítása azonnali fogyasztásra; ételek és italok

szolgáltatása éttermi vendégek számára; ételek és italok szolgáltatása vendégek számára; ételkritikusi

szolgáltatások [információ nyújtása ételekről és italokról]; alkoholos italok felszolgálása; borbárok; borkóstolási

szolgáltatások (italok biztosítása); büfészolgáltatások koktélbárok számára; elvihető ételekkel kapcsolatos

szolgáltatások; delikát éttermek, csemegeáruk [éttermek]; elvitelre árusító éttermek; elvitelre árusított ételek

szolgáltatása; éttermi szolgáltatások étel elvitelre árusításához; esküvői fogadások szervezése [helyszínek];

esküvői fogadások rendezése [étel és ital]; étel előkészítés; étel- és italkészítés; étel- és italkészítési

szolgáltatások; étel- és italszolgáltatás mobil teherautóból; klub szolgáltatások étel és ital biztosítására;

információs, tanácsadási és foglalási szolgáltatások étel és ital szolgáltatásával kapcsolatban; tanácsadási

szolgáltatások az étel és ital catering területén; étel- és italkészítéssel kapcsolatos információnyújtás; ételek

elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; ételek díszítése; szolgáltatások ételek biztosításához;

éttermi foglalások és ételek megrendelése; ételkészítés; ételkészítés mások számára kiszervezéssel; ételkészítés

megrendelésre; ételkészítési szolgáltatások; konzultációs szolgáltatások az ételkészítéssel kapcsolatban; étkezdei,

menzai szolgáltatások; éttermekkel és bárokkal kapcsolatos értékelések készítése; tájékoztatás nyújtása

éttermekkel kapcsolatban; bár- és éttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások, beleértve

az engedéllyel rendelkező bár létesítményeket, szolgáltatásokat; mobil éttermi szolgáltatások; sushi éttermi

szolgáltatások; svédasztalos éttermi szolgáltatások; szállodai éttermi szolgáltatások; szállodák által nyújtott

éttermi szolgáltatások; tempura éttermi szolgáltatások; washoku éttermi szolgáltatások; éttermi asztalfoglalás;

éttermi foglalási szolgáltatások; éttermi tájékoztató szolgáltatások; ügynökségi szolgáltatások éttermi

foglalásokhoz; utazási irodai szolgáltatások éttermi asztalfoglalásokkal kapcsolatban; kávéház; kávéházak;

kávéházi szolgáltatás; italszolgáltatás biztosítása; ételek és italok felszolgálása internet kávézókban; italok

felszolgálása kézműves sörfőzdékben; italok felszolgálása sörfőzdékben; szolgáltatások italok biztosításához;

koktélbárok; koktélbárok szolgáltatásai; tájékoztatás italreceptek formájában; teaházak; teaházi szolgáltatások;

 zártkörű drinkbár szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 01858

 ( 220 ) 2022.07.13.
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 ( 731 )  AKA Kereskedelmi Kft., Villány (HU)

 ( 740 )  Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Vendéglátási szolgáltatások [szállásadás]; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; átmeneti

szálláskiadás; átmeneti szállások kiadása; szállodák, szállók, panziók, üdülő és turista szálláshelyek; szállásadási

szolgáltatások összejövetelekhez; ideiglenes szállásfoglalás; üdülési szállásfoglalási szolgáltatások; szállodai

szobafoglalás, szállásfoglalás; utazási irodák szálláshely foglalási szolgáltatásai; szállást és reggelit biztosító

szolgáltatások; elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások; ételek és italok biztosítása

internet kávézókban; ételek és italok biztosítása éttermekben és bárokban; ételek és italok biztosítása bisztrókban;

ételek és italok biztosítása fánkboltokban; ételek és italok felszolgálása; ételek és italok felszolgálása éttermi

vendégek számára; ételek és italok felszolgálása vendégek számára; ételek és italok felszolgálása éttermekben és

bárokban; ételek és italok készítése és biztosítása azonnali fogyasztásra; ételek és italok szolgáltatása éttermi

vendégek számára; ételek és italok szolgáltatása vendégek számára; ételkritikusi szolgáltatások [információ

nyújtása ételekről és italokról]; alkoholos italok felszolgálása; bár- és éttermi szolgáltatások; bár szolgáltatások;

bárok; éttermi szolgáltatások, beleértve az engedéllyel rendelkező bár létesítményeket, szolgáltatásokat;

gyorséttermek, snack bárok; juice bár szolgáltatásai; tapas bárok; bárokkal kapcsolatos tájékoztatás; éttermekkel

és bárokkal kapcsolatos értékelések készítése; tájékoztatás bárpultos szolgáltatásokkal kapcsolatban; tájékoztatás

bárszolgáltatásokkal kapcsolatban; bisztró [büfé] szolgáltatások; borkóstolási szolgáltatások (italok biztosítása);

borozói szolgáltatások; büfészolgáltatások koktélbárok számára; delikát éttermek, csemegeáruk [éttermek];

elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások; elvitelre árusító éttermek; elvitelre árusított ételek szolgáltatása;

éttermi szolgáltatások étel elvitelre árusításához; esküvői fogadások szervezése [helyszínek]; esküvői fogadások

rendezése [étel és ital]; étel- és italkészítéssel kapcsolatos információnyújtás; ételek elkészítésével kapcsolatos

tájékoztatás és tanácsadás; ételrendelési szolgáltatások; éttermi foglalások és ételek megrendelése; információs,

tanácsadási és foglalási szolgáltatások étel és ital szolgáltatásával kapcsolatban; konzultációs szolgáltatások az

ételkészítéssel kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások az étel és ital catering területén; étel és ital catering; étel

és ital catering bankettekre; étel és ital catering intézményeknek; étel és ital catering koktélpartikra; étel és ital

catering szolgáltatások kiállítóhelyek számára; étel és ital catering szolgáltatások gyűlések helyszíneire; étel-,

italszállítás szervezése születésnapi bulik számára; ételkiszállítási szolgáltatások, azonnali fogyasztásra; étkezdei,

menzai szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; svédasztalos éttermi szolgáltatások; szállodai éttermi

szolgáltatások; szállodák által nyújtott éttermi szolgáltatások; washoku éttermi szolgáltatások; tempura éttermi

szolgáltatások; éttermi asztalfoglalás; éttermi foglalási szolgáltatások; éttermi tájékoztató szolgáltatások; utazási

irodai szolgáltatások éttermi asztalfoglalásokkal kapcsolatban; italok felszolgálása kézműves sörfőzdékben;

kávéház; kávéházak; kávéházi szolgáltatás; klub szolgáltatások étel és ital biztosítására; szállás biztosítása

klubok, csoportok tagjainak; teaházak; teaházi szolgáltatások; ügynökségi szolgáltatások éttermi foglalásokhoz;

 zártkörű drinkbár szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 01863

 ( 220 ) 2022.07.13.

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

 ( 740 )  Kántor, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Sportal

 ( 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.

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

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

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

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

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 22 01864

 ( 220 ) 2022.07.14.

 ( 731 )  Bittó Sándor, Girincs (HU)

 ( 541 ) Bittó Duó

 ( 511 )   41    Szórakoztatás; előadói tevékenység; kulturális tevékenység.

 ( 210 ) M 22 01865

 ( 220 ) 2022.07.14.

 ( 731 )  Kakuk Annamária, Eger (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   12    Babakocsik; elektromos rollerek; babakocsi kiegészítők.

  28    Játékszerek; játékok és játéktátgyak; baba játszószőnyegek.

 ( 210 ) M 22 01867

 ( 220 ) 2022.07.14.

 ( 731 )  BKK Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Barcza András Zsolt, Budapest

 ( 541 ) Mobi-pont

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 210 ) M 22 01871

 ( 220 ) 2022.07.14.

 ( 731 )  Papp Márk, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  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.

  35    Gyógyászati eszközök kis- és nagykereskedelme; sporteszközök kis- és nagykereskedelme.

 ( 210 ) M 22 01872

 ( 220 ) 2022.07.14.

 ( 731 )  MIN-DENT '69 Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság, Szeged (HU)

 ( 740 )  Erkel András, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   41    Szakmai képzés.

 ( 210 ) M 22 01873

 ( 220 ) 2022.07.14.

 ( 731 )  TV2 Média Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
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 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) TV2 Play Prémium

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

szolgáltatások [irodai tevékenységek]; adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás

számítógépes fájlokban; adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; adminisztratív támogatás

pályázati felhívások megválaszolásához; adóbevallás benyújtási szolgáltatások; adóbevallások elkészítése;

ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; állásközvetítő irodák, árösszehasonlító szolgáltatások, árubemutatás; áruk

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások engedélyezésének

kereskedelmi ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; árusító

automaták kölcsönzése, árusító standok bérbeadása; árverési szolgáltatások; átmeneti üzletmenedzsment;

bérszámfejtés; beszerzői szolgáltatások [áruk, illetve szolgáltatások beszerzése más cégeknek]; célzott marketing;

divatbemutatók szervezése promóciós célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; fénymásolási

szolgáltatások; fénymásológépek kölcsönzése; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; gazdasági előrejelzések;

gazdasági versennyel kapcsolatos információszerzési szolgáltatások; gépírási szolgáltatások; gyógyszerészeti,

állatgyógyászati és egészségügyi készítményekhez és gyógyászati eszközökhöz kapcsolódó nagykereskedelmi

szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények, valamint gyógyászati eszközök kis-

és nagykereskedelme; gyorsírási szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése;

hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; időpont-emlékeztető szolgáltatások

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

számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; iratmásolás;

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

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

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

kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi lobbizási szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók

tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások;

kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor optimalizálás reklámozás céljából;

kirakatrendezés; kiskereskedelmi szolgáltatások művészeti galériák által kínált műtárgyakhoz; kiszervezett

vállalatirányítás; kommunikáció átírása [irodai funkciók]; konzultáció személyzeti kérdésekben; költöztető

szolgálat vállalkozások számára; költségelemzés; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó

tanácsadás; közönségszolgálati szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban;

manöken/modell közvetítés reklám- vagy kereskedelmi célból; marketing szoftverkiadás keretében; marketing

szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; munkaerő-toborzás; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és

karbantartása; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online kiskereskedelmi szolgáltatások

letölthető csengőhangokhoz; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető digitális zenékhez; online

kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és előre rögzített zenékhez és filmekhez; online piactér biztosítása áruk

és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; Pay Per Click

(PPC) hirdetés; pénzügyi auditálás; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci tanulmányok;

piackutatás, rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok,

prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámeszközök tervezése és

formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában;

reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása;

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

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

irányításában és működtetésében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák

összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); szakmai önéletrajz írása

mások számára; szállodai üzletvezetés; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; számlakivonatok összeállítása;

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

távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése; telefonos üzenetközvetítés [telefonon el nem
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érhető ügyfeleknek]; telemarketing szolgáltatások; teleshop műsorok gyártása; televíziós reklámozás; televíziós

vásárlási műsorok készítése; termékminták, áruminták terjesztése; titkársági szolgáltatások; tördelési

szolgáltatások hirdetési célokból; újság előfizetések ügyintézésével kapcsolatos szolgáltatások; üzleti értékelések;

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

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

szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók összehozásával kapcsolatosan; üzleti

menedzsment előadóművészek részére; üzleti projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez; üzleti

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

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

konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel sportolók számára; üzletvitel szabadúszó

szolgáltatók részére; vállalati kommunikációs szolgáltatások; vásárlási megrendelések ügyintézése; visszatérítési

 programok üzleti irányítása harmadik felek számára; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

 38    Távközlési szolgáltatások; digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési

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

hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz; globális számítógépes hálózatokhoz való hozzáférési idő

biztosítása [bérbeadása]; hangposta szolgáltatások; hírügynökségek; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz;

információszolgáltatás távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás;

kommunikáció száloptikás hálózatok segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok

fórumai [chat szobák]; mobiltelefonos kommunikáció; modemek kölcsönzése; műholdas átvitel; nagysebességű

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; állatidomítás, kiképzés; állatkertek szolgáltatásai;

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

cirkuszok; coaching [tréning]; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; dalírás; digitális zene szolgáltatása

az interneten [nem letölthető]; diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; dzsúdó

[judo] oktatás; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; éjszakai klubok; elektronikus

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

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

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

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

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

üzemeltetése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki szolgáltatások

rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás showműsorokra;

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

játékfelszerelések kölcsönzése; játékkaszinók [szerencsejátékok]; játékkölcsönzés; játéktermi szolgáltatások

nyújtása; jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás]; jelbeszéd fordítása; kalligráfiái [szépírási] szolgáltatások;

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

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

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

lemezlovas [DJ] szolgáltatások; levelező tanfolyamok; mentorálás; mikrofilmezés; modellt ülés művészek
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számára; mozgókönyvtári szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése; múzeumi szolgáltatások [bemutatók,

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

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

televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek publikálása;

nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás;

oktatóvizsga drónok vezetésére képesítést szerezni kívánó felhasználók számára; online elérhető elektronikus

publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; óvodák; pályaválasztási tanácsadás; partik

tervezése [szórakoztatás]; rádió- és televíziókölcsönzés; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós

szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; sajátos igényekkel foglalkozó asszisztensek által nyújtott oktatási

szolgáltatások; showműsorok készítése; showműsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai];

sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével; sportlétesítmények üzemeltetése (1); sportlétesítmények

üzemeltetése (2); sportpályák bérbeadása; sportversenyek rendezése; stadionok bérbeadása; stúdiószolgáltatások;

szabadidős létesítmények üzemeltetése; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szakmai átképzés;

számítógépes hálózatról online biztosított játékszolgáltatások; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése;

személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szépségversenyek

szervezése; szerencsejátékok; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szimulátorokkal nyújtott képzési

szolgáltatások; színházi produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi díszletek

kölcsönzése (2); szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés

[kivéve reklámszövegek]; táboroztatás; televíziós szórakoztatás; teniszpályák kölcsönzése; testnevelés; tolmács

szolgáltatások; tornatanítás; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra; vallásoktatás; varieté-előadások

bemutatása; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; vezetett mászótúrák lebonyolítása; vidámparkok;

videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése; videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok

vágása; videoszerkesztési szolgáltatások eseményekhez; világítástechnikusi szolgáltatások eseményekhez;

világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy televíziós stúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok

 szolgáltatásai; zeneszerzés.

 ( 210 ) M 22 01874

 ( 220 ) 2022.07.14.

 ( 731 )  TV2 Média Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) TV2 Play

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

szolgáltatások [irodai tevékenységek]; adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás

számítógépes fájlokban; adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; adminisztratív támogatás

pályázati felhívások megválaszolásához; adóbevallás benyújtási szolgáltatások; adóbevallások elkészítése;

ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; állásközvetítő irodák, árösszehasonlító szolgáltatások, árubemutatás; áruk

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások engedélyezésének

kereskedelmi ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; árusító

automaták kölcsönzése, árusító standok bérbeadása; árverési szolgáltatások; átmeneti üzletmenedzsment;

bérszámfejtés; beszerzői szolgáltatások [áruk, illetve szolgáltatások beszerzése más cégeknek]; célzott marketing;

divatbemutatók szervezése promóciós célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; fénymásolási

szolgáltatások; fénymásológépek kölcsönzése; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; gazdasági előrejelzések;

gazdasági versennyel kapcsolatos információszerzési szolgáltatások; gépírási szolgáltatások; gyógyszerészeti,

állatgyógyászati és egészségügyi készítményekhez és gyógyászati eszközökhöz kapcsolódó nagykereskedelmi

szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények, valamint gyógyászati eszközök kis-

és nagykereskedelme; gyorsírási szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése;

hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; időpont-emlékeztető szolgáltatások

[iroda funkciók]; időpont-ütemezési szolgáltatások [iroda funkciók]; import-export ügynökségek; információk
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számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; iratmásolás;

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

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

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

kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi lobbizási szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók

tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások;

kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor optimalizálás reklámozás céljából;

kirakatrendezés; kiskereskedelmi szolgáltatások művészeti galériák által kínált műtárgyakhoz; kiszervezett

vállalatirányítás; kommunikáció átírása [irodai funkciók]; konzultáció személyzeti kérdésekben; költöztető

szolgálat vállalkozások számára; költségelemzés; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó

tanácsadás; közönségszolgálati szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban;

manöken/modell közvetítés reklám- vagy kereskedelmi célból; marketing szoftverkiadás keretében; marketing

szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; munkaerő-toborzás; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és

karbantartása; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online kiskereskedelmi szolgáltatások

letölthető csengőhangokhoz; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető digitális zenékhez; online

kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és előre rögzített zenékhez és filmekhez; online piactér biztosítása áruk

és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; Pay Per Click

(PPC) hirdetés; pénzügyi auditálás; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci tanulmányok;

piackutatás, rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok,

prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámeszközök tervezése és

formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában;

reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása;

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

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

irányításában és működtetésében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák

összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); szakmai önéletrajz írása

mások számára; szállodai üzletvezetés; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; számlakivonatok összeállítása;

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

távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése; telefonos üzenetközvetítés [telefonon el nem

érhető ügyfeleknek]; telemarketing szolgáltatások; teleshop műsorok gyártása; televíziós reklámozás; televíziós

vásárlási műsorok készítése; termékminták, áruminták terjesztése; titkársági szolgáltatások; tördelési

szolgáltatások hirdetési célokból; újság előfizetések ügyintézésével kapcsolatos szolgáltatások; üzleti értékelések;

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

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

szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók összehozásával kapcsolatosan; üzleti

menedzsment előadóművészek részére; üzleti projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez; üzleti

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

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

konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel sportolók számára; üzletvitel szabadúszó

szolgáltatók részére; vállalati kommunikációs szolgáltatások; vásárlási megrendelések ügyintézése; visszatérítési

 programok üzleti irányítása harmadik felek számára; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

 38    Távközlési szolgáltatások; digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési

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

hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz; globális számítógépes hálózatokhoz való hozzáférési idő

biztosítása [bérbeadása]; hangposta szolgáltatások; hírügynökségek; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz;

információszolgáltatás távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás;

kommunikáció száloptikás hálózatok segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok

fórumai [chat szobák]; mobiltelefonos kommunikáció; modemek kölcsönzése; műholdas átvitel; nagysebességű
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adatátvitel; rádióadás; rádiós kommunikáció; személyhívó szolgáltatások [rádión, telefonon vagy egyéb

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

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

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

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

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

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

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

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

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

alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; állatidomítás, kiképzés; állatkertek szolgáltatásai;

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

cirkuszok; coaching [tréning]; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; dalírás; digitális zene szolgáltatása

az interneten [nem letölthető]; diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; dzsúdó

[judo] oktatás; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; éjszakai klubok; elektronikus

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

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

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

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

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

üzemeltetése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki szolgáltatások

rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás showműsorokra;

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

játékfelszerelések kölcsönzése; játékkaszinók [szerencsejátékok]; játékkölcsönzés; játéktermi szolgáltatások

nyújtása; jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás]; jelbeszéd fordítása; kalligráfiái [szépírási] szolgáltatások;

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

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

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

lemezlovas [DJ] szolgáltatások; levelező tanfolyamok; mentorálás; mikrofilmezés; modellt ülés művészek

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

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

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

televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek publikálása;

nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás;

oktatóvizsga drónok vezetésére képesítést szerezni kívánó felhasználók számára; online elérhető elektronikus

publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; óvodák; pályaválasztási tanácsadás; partik

tervezése [szórakoztatás]; rádió- és televíziókölcsönzés; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós

szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; sajátos igényekkel foglalkozó asszisztensek által nyújtott oktatási

szolgáltatások; showműsorok készítése; showműsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai];

sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével; sportlétesítmények üzemeltetése (1); sportlétesítmények

üzemeltetése (2); sportpályák bérbeadása; sportversenyek rendezése; stadionok bérbeadása; stúdiószolgáltatások;

szabadidős létesítmények üzemeltetése; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szakmai átképzés;

számítógépes hálózatról online biztosított játékszolgáltatások; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése;

személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szépségversenyek

szervezése; szerencsejátékok; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szimulátorokkal nyújtott képzési

szolgáltatások; színházi produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi díszletek

kölcsönzése (2); szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés

[kivéve reklámszövegek]; táboroztatás; televíziós szórakoztatás; teniszpályák kölcsönzése; testnevelés; tolmács
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szolgáltatások; tornatanítás; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra; vallásoktatás; varieté-előadások

bemutatása; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; vezetett mászótúrák lebonyolítása; vidámparkok;

videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése; videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok

vágása; videoszerkesztési szolgáltatások eseményekhez; világítástechnikusi szolgáltatások eseményekhez;

világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy televíziós stúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok

 szolgáltatásai; zeneszerzés.

 ( 210 ) M 22 01886

 ( 220 ) 2021.11.18.

 ( 731 )  PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)

 ( 300 )  AD-36565 2021.10.25. AD

 ( 740 )  Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  34    Vezetékes párologtató elektronikus cigarettához és elektronikus dohányzási eszközökhöz; dohány;

dohánytermékek, beleértve a szivarokat, cigarettákat, szivarkákat, cigarettasodráshoz való dohányt, pipadohányt,

bagót, tubákot és szegfűszeggel átitatott dohányt; snus; dohánypótlók [nem gyógyászati célra]; dohányzási

cikkek, beleértve a következő árukat: cigarettapapír és cigarettacsövek, cigarettatöltő csövek, cigarettaszopókák,

dohánydobozok, cigarettatartók, cigarettatárcák és hamutartók/-tálcák, pipák, cigarettasodró zsebkészülékek.

öngyújtók dohányosoknak; gyufák; dohányrudak, hevített termék céljára szánt dohánytermékek, cigaretta vagy

dohány hevítésére szánt elektronikai eszközök és ezek részei, nikotintartalmú, inhalálható aeroszol

kibocsátásának céljára; elektromos cigarettában használható folyékony oldatok; elektronikus dohányzóeszközök;

elektromos cigaretták; elektronikus cigaretták a hagyományos cigaretták alternatívájaként történő használatra;

elektronikus eszközök nikotint tartalmazó aeroszol inhalálásához; orális elpárologtató eszközök dohányzóknak,

dohánytermékek és dohánypótlók; elektronikus cigarettákhoz való dohánycikkek; a 34. osztályba tartozó

alkatrészek és szerelvények a fent említett termékekhez; meggyújtott cigaretták, szivarok és dohányrudak

 eloltására szolgáló eszközök; elektronikusan feltölthető cigarettatárcák.

 ( 210 ) M 22 01895

 ( 220 ) 2022.07.16.

 ( 731 )  Helpee Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Dunaújváros (HU)

 ( 740 )  Dr. Csáki-Szántó János ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Női papír pisilőtölcsér; eldobható papír pisitölcsér; egészségügyi papír.

 ( 210 ) M 22 01900

 ( 220 ) 2022.07.18.

 ( 731 )  NUTRITIVE Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tass Balázs, Pilisszentiván

  

( 546 )

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

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 19. szám, 2022.10.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M2441



 ( 210 ) M 22 01937

 ( 220 ) 2022.07.22.

 ( 731 )  Wine Concept Zrt., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) Princess Sissi of Hungary

 ( 511 )   33    Pezsgők; habzóborok, ízesített pezsgők; borok.

 ( 210 ) M 22 01939

 ( 220 ) 2022.07.22.

 ( 731 )  Kocsor Zsolt, Sződliget (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruhák; cipők; fejfedők.

 41    Dalírás; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; szórakoztatási szolgáltatások; zenei

produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés; zenei előadás; zenei produkciók; élő zenei koncertek; élő

zenei előadások; zenei produkciós szolgáltatások; zenei együttesek élő fellépései, előadásai; zenei koncertek

 szervezése és lebonyolítása.

 ( 210 ) M 22 01943

 ( 220 ) 2022.07.22.

 ( 731 )  PER-OD HUMAN Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Siófok (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   44    Orvosi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 01945

 ( 220 ) 2022.07.25.

 ( 731 )  Váczi Rozália, Tard (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Kézzel hímzett ruházati termékek.

 ( 210 ) M 22 01947

 ( 220 ) 2022.07.25.

 ( 731 )  Terebessy István Tóbiás, Budapest (HU)

 Váczi Dániel Zsolt, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   15    Hangszerek; kottatartók és hangszerállványok; karmesteri pálcák.
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 ( 210 ) M 22 01950

 ( 220 ) 2022.07.25.

 ( 731 )  Dipol Humánpolitikai Intézet Kft., Budapest (HU)

 Bozókiné Szabó Ildikó, Hódmezővásárhely (HU)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba, nevezetesen

fedelek, kötések, borítók (papíráruk), ívek (papíráruk), katalógusok, kézikönyvek (útmutatók), könyvecskék,

brosúrák, könyvek, nyomtatványok, papír-írószer áruk, poszterek, szórólapok, tanítási és oktatási anyagok

(kivéve készülékek, berendezések), újságok; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek;

papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és

irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló

műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba), nevezetesen műanyag fóliák csomagolásra; nyomdabetűk;

 klisék; a fenti áruk mindegyike klímatudatos életmóddal, környezetvédelemmel kapcsolatos.

 38    Klímatudatos életmóddal, környezetvédelemmel kapcsolatos online kommunikációs szolgáltatások;

klímatudatos életmóddal, környezetvédelemmel kapcsolatos online multimédiás tartalomhoz való hozzáférés

biztosítása; klímatudatos életmóddal, környezetvédelemmel kapcsolatos internetes fórumok biztosítása; az

internet segítségével biztosított, klímatudatos életmóddal, környezetvédelemmel kapcsolatos videotartalmakhoz

való telekommunikációs hozzáférés; klímatudatos életmóddal, környezetvédelemmel kapcsolatos közösségi

hálózatok fórumai (chat szobák); klímatudatos életmóddal, környezetvédelemmel kapcsolatos információátviteli

szolgáltatások digitális hálózatokon keresztül; klímatudatos életmóddal, környezetvédelemmel kapcsolatos

videók digitális hálózatokon keresztül történő interaktív továbbítása; interneten keresztül biztosított audio- vagy

videó-műsorszórási szolgáltatások; klímatudatos életmóddal, környezetvédelemmel kapcsolatos internetes audio-

 és videó streaming (egyidejű vagy azonnali adatfolyam).

 41    Kulturális tevékenységek klímatudatos életmód kapcsán; környezetvédelemmel, klímatudatos életmóddal

kapcsolatos eszmecserék, szemináriumok szervezése és lebonyolítása; konferenciaszervezés klímatudatos

életmód kapcsán; környezetvédelemmel, klímatudatos életmóddal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; előadások

szervezése klímatudatos életmód témakörében; tanárképzési szolgáltatások klímatudatos életmód kapcsán;

klímatudatos életmóddal kapcsolatos oktatási tanfolyamok, vizsgák és minősítések tervezése; klímatudatos

életmóddal, környezetvédelemmel kapcsolatos multimédiás anyagok online kiadása; klímatudatos életmóddal,

környezetvédelemmel kapcsolatos online, nem letölthető videók biztosítása; klímatudatos életmóddal,

környezetvédelemmel kapcsolatos online tájékoztatás weboldalon keresztül; klímatudatos életmóddal,

környezetvédelemmel kapcsolatos szolgáltatások nyújtása videófilmeken keresztül; klímatudatos életmóddal,

környezetvédelemmel kapcsolatos filmek és videófilmek gyártása; oktatási célú hang- és videófelvételek

készítése klímatudatos életmód kapcsán; klímatudatos életmóddal, környezetvédelemmel kapcsolatos online

oktatás biztosítása; klímatudatos életmóddal, környezetvédelemmel kapcsolatos könyvek kiadása; ifjúsági képzési

programok szervezése klímatudatos életmóddal, környezetvédelemmel kapcsolatban; oktatási programok

 klímatudatos életmóddal, környezetvédelemmel kapcsolatban.

 ( 210 ) M 22 01951

 ( 220 ) 2022.07.25.

 ( 731 )  Bausparkasse Schwäbisch Hall AG, Schwäbisch Hall (DE)
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 ( 740 )  Fundamenta-Lakáskassza Zrt., Budapest

  
( 546 )

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

tevékenység; bankügyletek lebonyolítása; biztosításközvetítés; elektronikus úton történő tranzakciók (fizetési

szolgáltatások); finanszírozási szolgáltatások; ingatlanok értékbecslése; jelzálogbank; kölcsön [finanszírozás];

online banki szolgáltatások; pénzügyi értékbecslés [biztosítás, bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi információs

szolgáltatások; pénzügyi menedzsment; pénzügyi szponzorálás, támogatás; pénzügyi tanácsadás; részletfizetési

 hitelnyújtás; lakás-takarékpénztári szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 01952

 ( 220 ) 2022.07.25.

 ( 731 )  Égner Eleni Erzsébet, Budapest (HU)

 ( 541 ) Égner

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

 ( 210 ) M 22 01953

 ( 220 ) 2022.07.25.

 ( 731 )  Égner Eleni Erzsébet, Budapest (HU)

 ( 541 ) Égner Ékszer

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

 ( 210 ) M 22 01956

 ( 220 ) 2022.07.26.

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

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Nyomdaipari termékek, brosúrák, tájékoztató anyagok, marketing célú kiadványok.

 35    Brosúrák, tájékoztató anyagok, marketing célúi kiadványok elektronikus úton történő terjesztése reklámozás

 céljából.

 41    Nevelés, szakmai képzés, pályázatok és konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése

 és lebonyolítása, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása.

 ( 210 ) M 22 01957

 ( 220 ) 2022.07.26.

 ( 731 )  Richter-Helm BioLogics GmbH & Co. KG, Bovenau (DE)

 ( 740 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Biológiai készítmények gyártás céljára; biológiai készítmények ipari használatra; nuklein újrakombinálódó

 savak.

 5    Biotechnológiai készítmények orvosi használatra; biotechnológiai készítmények gyógyászati célra.

  42    Biotechnológiai kutatás; biotechnológiai kísérletek, biotechnológiai fejlesztés; biotechnológiai elemzés.

 ( 210 ) M 22 01959

 ( 220 ) 2022.07.26.

 ( 731 )  Bausparkasse Schwäbisch Hall AG, Schwäbisch Hall (DE)
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 ( 740 )  Fundamenta-Lakáskassza Zrt., Budapest

  ( 546 )

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

tevékenység; bankügyletek lebonyolítása; biztosításközvetítés; elektronikus úton történő tranzakciók (fizetési

szolgáltatások); finanszírozási szolgáltatások; ingatlanok értékbecslése; jelzálogbank; kölcsön [finanszírozás];

online banki szolgáltatások; pénzügyi értékbecslés [biztosítás, bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi információs

szolgáltatások; pénzügyi menedzsment; pénzügyi szponzorálás, támogatás; pénzügyi tanácsadás; részletfizetési

 hitelnyújtás; lakás-takarékpénztári szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 01960

 ( 220 ) 2022.07.26.

 ( 731 )  WEN JIANPING, Foshan,Guangdong (CN)

 ( 740 )  Süle Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  21    Háztartási eszközök, kis méretű; tárolók, tároló edények háztartási vagy konyhai célokra; konyhai eszközök,

kis méretű; konyhai vágódeszkák; ivóedények; papírtörölköző adagolók; szappantartók; ruhaszárító állványok;

szemeteskukák; törölközőtartók és törölközőtartó gyűrűk; toalettkefék, wc-kefék; cipőkefék; fogpiszkálótartók;

fogkefék; kozmetikai eszközök; termoszok; jégkockaformák; tisztítóeszközök, kézi működtetésű;

 felmosófej-kifacsarós vödrök; fogkrémadagolók.

 ( 210 ) M 22 01968

 ( 220 ) 2022.07.27.

 ( 731 )  FAMILY FROST Kft., Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Mátyás László Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 olajok és zsírok.

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

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

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

 szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].

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

 ( 210 ) M 22 01969

 ( 220 ) 2022.07.27.

 ( 731 )  FAMILY FROST Kft., Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Mátyás László Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

 szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].

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

 ( 210 ) M 22 01970

 ( 220 ) 2022.07.27.

 ( 731 )  FAMILY FROST Kft., Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Mátyás László Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

 olajok és zsírok.

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

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

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

 szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].

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

 ( 210 ) M 22 01972

 ( 220 ) 2022.07.27.

 ( 731 )  Bausparkasse Schwäbisch Hall AG, Schwäbisch Hall (DE)

 ( 740 )  Fundamenta-Lakáskassza Zrt., Budapest

  

( 546 )

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

tevékenység; bankügyletek lebonyolítása; biztosításközvetítés; elektronikus úton történő tranzakciók (fizetési

szolgáltatások); finanszírozási szolgáltatások; ingatlanok értékbecslése; jelzálogbank; kölcsön [finanszírozás];

online banki szolgáltatások; pénzügyi értékbecslés [biztosítás, bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi információs

szolgáltatások; pénzügyi menedzsment; pénzügyi szponzorálás, támogatás; pénzügyi tanácsadás; részletfizetési

 hitelnyújtás; lakás-takarékpénztári szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 01973

 ( 220 ) 2022.07.27.

 ( 731 )  Bausparkasse Schwäbisch Hall AG, Schwäbisch Hall (DE)

 ( 740 )  Fundamenta-Lakáskassza Zrt., Budapest
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( 546 )

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

tevékenység; bankügyletek lebonyolítása; biztosításközvetítés; elektronikus úton történő tranzakciók (fizetési

szolgáltatások); finanszírozási szolgáltatások; ingatlanok értékbecslése; jelzálogbank; kölcsön [finanszírozás];

online banki szolgáltatások; pénzügyi értékbecslés [biztosítás, bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi információs

szolgáltatások; pénzügyi menedzsment; pénzügyi szponzorálás, támogatás; pénzügyi tanácsadás; részletfizetési

 hitelnyújtás; lakás-takarékpénztári szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 01974

 ( 220 ) 2022.07.27.

 ( 731 )  Bausparkasse Schwäbisch Hall AG, Schwäbisch Hall (DE)

 ( 740 )  Fundamenta-Lakáskassza Zrt., Budapest

  

( 546 )

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

tevékenység; bankügyletek lebonyolítása; biztosításközvetítés; elektronikus úton történő tranzakciók (fizetési

szolgáltatások); finanszírozási szolgáltatások; ingatlanok értékbecslése; jelzálogbank; kölcsön [finanszírozás];

online banki szolgáltatások; pénzügyi értékbecslés [biztosítás, bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi információs

szolgáltatások; pénzügyi menedzsment; pénzügyi szponzorálás, támogatás; pénzügyi tanácsadás; részletfizetési

 hitelnyújtás; lakás-takarékpénztári szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 01975

 ( 220 ) 2022.07.27.

 ( 731 )  Dr. Kathy Szilvia, Budapest (HU)

 Mogyoróssy Ágnes Mária, Budapest (HU)

 ( 541 ) VállVetve

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

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

 ( 210 ) M 22 01976

 ( 220 ) 2022.07.27.

 ( 731 )  CEE Thematics Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kovács István, Budapest

 ( 541 ) Szeret, nem szeret

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

  38    Távközlési szolgáltatások.

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

 ( 210 ) M 22 01977

 ( 220 ) 2022.07.27.
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 ( 731 )  CEE Thematics Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kovács István, Budapest

 ( 541 ) Brúnó és Brigi

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

  38    Távközlési szolgáltatások.

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

 ( 210 ) M 22 02021

 ( 220 ) 2022.08.04.

 ( 731 )  UNIVER Szövetkezeti Zrt., Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Pistázd meg!

 ( 511 )  25    Ruházati cikkek; kalapáruk; lábbelik; ruházat, lábbelik és fejfedők részei; kötények; sapkák; baseball

 sapkák.

 29    Ecetes paprika; paprika, feldolgozva; paprikák,előkészített; ajvár (tartósított paprika); kirántott jalapeno

paprika; tartósított paprika; ecetben tartósított csípős paprika; paprikakrémek; fűszerpaprika, feldolgozva;

fokhagymakrém; sűrített paradicsom; feldolgozott hagyma; feldolgozott zöldségek; feldolgozott

zöldségtermékek; zöldségkrémek; dzsemek, lekvárok, gyümölcsízek; kocsonyák, dzsemek, kompótok, gyümölcs-

és zöldségkrémek; burgonyából készült rágcsálnivalók; hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított,

fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb

 tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

 30    Só, fűszerek és ízesítőszerek; fűszerkeverékek; fűszerkészítmények; csili fűszer; ételízesítő (fűszer);

étkezési fűszerek; elkészített torma (fűszer); fűszeres készítmények ételekhez; zöldségfélékből készült ízesítők

[nem illóolajak]; ízesítők ételekhez; ízesítők sűrített szószok formájában; ételízesítők; fűszerként használt

pirospaprika; fűszerekből készült keverékek; por állagú fűszerek; csilipor; szószok (ízesítőszerek, fűszeres

mártások); csípős szósz; pikáns szósz; csípőspaprika-szósz; erjesztett csípős paprika krém; ízesítőként használatos

chili paszta; kész szószok; étkezési szószok; pikáns szószok; sűrített szószok; mustár; majonéz; majonéz alapú

krémek; ketchup; tormaszószok; torma (fűszerek); tartármártások; salátaöntetek és dresszingek; tejszín tartalmú

salátaöntetek; barbecue szószok; grillezett húshoz (barbecue) való szószok; édességek; csokoládés édesipari

termékek; gabona alapú rágcsálnivalók; 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; tartósított fűszernövények; ecet,

 szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].

 ( 210 ) M 22 02041

 ( 220 ) 2022.08.09.

 ( 731 )  Alpha Offices Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) HOLD

 ( 511 )   16    Ingatlan eladással kapcsolatos brosúrák.

  35    Ingatlanmarketing, ingatlanmarketing elemzés, irodai tevékenységek szolgáltatásai.

 36    Ingatlanbefektetések; ingatlan bérbeadás, lízing; ingatlan bérbeadási szolgáltatások; ingatlan bérbeadási

 ügyintézés; bérelt tulajdon, ingatlan értékesítése; irodák bérbeadása és üzemeltetése.

  37    Irodák, irodaházak építése.

 ( 210 ) M 22 02042

 ( 220 ) 2022.08.09.

 ( 731 )  Alpha Offices Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 )   16    Ingatlan eladással kapcsolatos brosúrák.

  35    Ingatlanmarketing, ingatlanmarketing elemzés, irodai tevékenységek szolgáltatásai.

 36    Ingatlanbefektetések; ingatlan bérbeadás, lízing; ingatlan bérbeadási szolgáltatások; ingatlan bérbeadási

 ügyintézés; bérelt tulajdon, ingatlan értékesítése; irodák bérbeadása és üzemeltetése.

  37    Irodák, irodaházak építése.

 ( 210 ) M 22 02055

 ( 220 ) 2022.08.10.

 ( 731 )  Barabás Árpád, Veszprém (HU)

 ( 541 ) BARABÁS GYORSSEGÉLY

 ( 511 )  19    Nem fém építőanyagok; térburkoló kövek; szegélykövek; útépítési elemek; építőkövek; útburkoló anyagok;

beton építőelemek; beton építőelemek; nem fém burkolatok építési célokra; burkolólapok, nem fémből, kő és

 műkő építőelemek.

 ( 210 ) M 22 02133

 ( 220 ) 2022.08.19.

 ( 731 )  SOUTH AFRICAN RESERVE BANK, Pretoria, Gauteng (ZA)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest

 ( 541 ) KRUGERRAND

 ( 511 )   14    Érmék.

 ( 210 ) M 22 02140

 ( 220 ) 2022.08.22.

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

 ( 740 )  dr. Tóth Dániel Mátyás, Érd

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 22 02143

 ( 220 ) 2022.08.19.

 ( 731 )  Bánáti Tibor, Soponya (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Ideiglenes szállás, kemping szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 02200

 ( 220 ) 2022.08.26.

 ( 731 )  Green Clean Kft., Csákvár (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 ) 6    Fali kapaszkodók fémből; fém kapaszkodók fürdőkádakhoz és zuhanyzókhoz; fém kapaszkodók

fürdőkádakhoz; fém kapaszkodórudak fürdőkádakhoz; zuhany kapaszkodók fémből; hulladékgyűjtő konténerek

fémből, nem gyógyászati használatra; kalaptartós akasztók fémből; fém polckeretek [kivéve bútorok]; polctartó

 konzolok fémből; polctartó konzolok fémből [kivéve bútoralkatrészek]; fémből készült tükörakasztók.

 11    Fürdőszoba felszerelések egészségügyi célokra [szaniteráruk]; fürdőszobai mosdókagylók [szaniter

berendezések részei]; egészségügyi [szaniter] berendezések részét képező vízcsapok; rozsdamentes acélból

készült szaniteráruk; szaniter szerelvények; szaniter vízvezeték-szerelvények; szaniteráruk; szaniterek; szaniterek

és fürdőszobai szerelvények és vízvezeték tartozékok; szerelvények egészségügyi célokra [szaniterberendezések];

vécéülőkék [szaniter berendezések részei]; csapok szaniter berendezésekhez; keverőszelepek, mint szaniter

berendezések részei; mosdók [mosdókagylók] szaniter berendezések részei; mosdókagylók [szaniter

berendezések részei]; mosdótálak [szaniter berendezések részei]; piszoárok [szaniter berendezések]; piszoárok

[szaniter berendezések részei]; elektromos forrólevegős kézszárítók; elektromos kézszárító készülékek mosdókba;

elektromos kézszárítók; elektromosan működtetett meleglevegős kézszárítók; érintésmentes kézszárító

készülékek; forgólapáttal felszerelt kézszárító készülékek; kézszárító készülékek [hővel szárító]; kézszárító

készülékek mosdókba; kézszárítók; légfúvóval felszerelt kézszárító készülékek; meleg levegős kézszárítók;

meleglevegős kézszárítók; ventilátorokkal felszerelt kézszárító készülékek; elektromos hajszárítók; elektromos

kézi hajszárítók; hajszárító berendezések; hajszárító búrák; hajszárító készülék; hajszárítógépek szépségszalonban

történő használatra; hajszárítók; hajszárítók [háztartási célokra]; hajszárítók szépségszalonokban történő

használatra; hajszárítók utazáshoz; infravörös hajszárítók; kézi hajszárítók; meleglevegős hajszárítók; tartók

hajszárítókhoz; ivókutak; egykaros csapok mosogatókhoz; falra szerelt kifolyócsövek mosogatókhoz; fémdugók

mosogatókhoz; integrált munkafelületekkel felszerelt konyhai mosogatók; keverőszelepek [vízcsapok]

mosogatókhoz; konyhai mosogatók; konyhai mosogatók edénymosóval; mosogató, mosdó egységek; mosogató,

mosdó egységek [nem bútorok]; mosogatók, mosdók; mosogatók vízvezeték rendszerének részét képező

hajlékony csövek; rozsdamentes acél felületű mosogatók, mosdók; rozsdamentes acél mosogatók, mosdók;

 zuhanyfejek mosogatóhoz, mosdóhoz [vízvezeték szerelvények].

 21    Adagolók arcápoló kendőkhöz; adagolók bőrápoló krémekhez; adagolók kozmetikumokhoz; adagolók test-

és szépségápoló szerekhez; adagolók wc-papír tárolására [kivéve rögzítettek]; egészségügyipapír-adagolók;

folyékony szappan adagolók; folyékony szappan adagolók [háztartási célokra]; kézmosószappan-adagolók; nem

rögzített kéztörlő-adagolók; papírtörölköző adagoló; papírtörölköző adagolók; toalettpapír-adagolók; tusfürdő

adagolók; vattagolyó adagolók; műanyag szemetesek; pedálos szemetesek; pedálos szemetesládák; szemetes

edények fémből; szemetesek háztartási célra; szemeteskosarak; szemeteskukák; szemetesvödrök; hulladékgyűjtő

konténerek; toalettkefék, wc-kefék; wc-kefe tartók; kozmetikai polcok; sampontartó polcok; tusfürdő tartó

polcok; kézmosó szappant tartó polcok; műanyag fürdőszobai állványok [polcok]; polcok testtisztító

 készítményekhez.

 ( 210 ) M 22 02201

 ( 220 ) 2022.08.26.

 ( 731 )  Green Clean Kft., Csákvár (HU)

 ( 541 ) G-Screen

 ( 511 )  3    Helyiség illatosítók; levegőillatosító készítmények.

5    Általános célú illatosító készítmények háztartási, kereskedelmi vagy ipari felhasználásra; fürdőszobai

 illatosítók; illatosítók wc-khez; piszoár illatosítók.

  11    Lefolyószűrők [vízvezeték szerelvények]; lefolyószűrő betétek piszoárokba, vizeldékbe.

 ( 210 ) M 22 02202

 ( 220 ) 2022.08.26.

 ( 731 )  Horváth Krisztián, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bass László, Budapest
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 ( 511 ) 3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; illatszerek, eszenciaolajok; bőrápoló kozmetikai

krémek; bőrápoló készítmények; folyékony krémek (kozmetikumok); funkcionális kozmetikumok; fürdő- és

tusolókészítmények; kollagén készítmények kozmetikai felhasználásra; kollagénkészítmények kozmetikai

célokra; kozmetikai készítmények fürdéshez és zuhanyozáshoz; kozmetikai krémek az arc és a test számára;

kozmetikai krémek és tejek; kozmetikai színezőszerek; kozmetikumok krémek formájában; prokollagén

kozmetikai célokra; szépségápoló kozmetikumok; testápolási és szépségápolási készítmények; testápoló gélek;

testápoló zselék; testmasszírozáshoz használt olajok; füstölő, illatosító spray-k; háztartási illatosítók; helyiség

illatosítók; illatanyag-utántöltők elektromos légfrissítőkhöz; illatanyag-utántöltők nem elektromos

helyiségillatosító adagolókhoz; illatosító pálcikák; illatosító zsákocskák; illatosított anyaggal átitatott párnák;

 szobaillatosítók; szobaillatosítók spray formájában; szobaillatosító készítmények.

5    Étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; diétás és táplálkozási készítmények; diétás ételkiegészítők;

diétás táplálékkiegészítők; étrend- és táplálékkiegészítők; étrend-kiegészítő italpor keverékek; étrend-kiegészítő

italkeverékek; étrend-kiegészítők a fizikai állapot és állóképesség javítására; étrend-kiegészítők kozmetikai

hatással; étrend-kiegészítők sportolók számára; étrendkiegészítő italok; fehérjekiegészítő turmixok; folyékony

étrend-kiegészítők; folyékony táplálékkiegészítők; folyékony vitaminkiegészítők; gyógyhatású készítmények

 embereknek; multivitamin készítmények; kollagén italok, barnító tabletták és krémek.

 32    Alkoholmentes italok; ásványvizek és szénsavas vizek; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; fehérjeitalok;

 elektrolitokat tartalmazó sportitalok; izotóniás italok; smoothie-k [gyümölcs- vagy zöldségitalok]; sportitalok.

 41    Sport- és kulturális tevékenységek; edzési [fitnesz] tanácsadási szolgáltatások; csoportos edzés oktatása;

edzőlétesítmények biztosítása sportoláshoz; edzőtermi órák; edzőtermi szolgáltatások; egészség- és

fitnesztréning; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; fitnesz klub szolgáltatások; fitneszedzési

szolgáltatások; létesítmények biztosítása sport rekreációs tevékenységekhez; létesítmények biztosítása sport

klubok részére; sport- és szabadidős tevékenységek; sportlétesítmények fenntartása; sportlétesítmények

 működtetése.

A rovat 142 darab közlést tartalmaz.
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