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( 546 )

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

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

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

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  239.054

 ( 151 )  2022.10.14.

 ( 210 )  M 22 02384

 ( 220 )  2022.09.14.

 ( 732 )  HELIA-D & NÓRA Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  DR. Rácz Iván Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Dare to glow, Deer!

 ( 511 ) 3    Gyógyhatású anyagokat nem tartalmazó piperekészítmények; hialuronsavat tartalmazó kozmetikumok;

illatosított folyadékok, oldatok [piperekészítmények]; illatosított testápolók [piperekészítmények]; illóolajok

kozmetikai használatra; impregnált törlőruhákkozmetikai használatra; kenőcsök kozmetikai használatra;

körömágy kondicionálók; körömágy krémek; körömágybőr-eltávolítók; kozmetikai, szépségápolási

készítmények; kozmetikai készletek; kozmetikai szerek; kozmetikai testápoló készítmények;

kozmetikumok;kozmetikumok egyéni használatra; kozmetikumok olajok formájában; kozmetikumokkal átitatott

kendők; kozmetikumokkal impregnált tisztító párnák; lágyító készítmények [kozmetikumok]; lakk kozmetikai

célokra; masszázs zselék, gélek, nem gyógyászati célokra;masszázs waxok; masszázsolajak; masszázsolajok és

-tejek; masszírozáshoz használt olajak; natúrkozmetikumok; olajok kozmetikai célokra; olajok test- és

szépségápoláshoz; parfümök és illatanyagok; pedikűr készítmények; természetes kozmetikumok;testápolási

cikkek; testápolási és szépségápolási készítmények; tisztítók kozmetikai ecsetekhez; ajakceruzák; ajakfény

paletták; ajakfények; ajakfilcek [kozmetikumok]; ajakkozmetikumok; ajakrúzs; ajakrúzsok; alapkrém; alapozók;

arc- és testcsillám;arcemelő tapaszok kozmetikai használatra; arcfestékek; archintőporok; arckorrektor;

arcpirosítók; arcpúder; arcpúderek (nem gyógyhatású); arcsmink; arcszínezékek; arctónus javító krém;

ajakbalzsam, szőlőzsír; ajakbevonók (nem gyógyhatású -);ajakkenőcsök, ajakbalzsamok; ajakkondicionálók;

ajakkrémek; arc- és testápoló folyadékok; arc- és testkrémek; arcápoló folyadék; arcápoló folyadékok

[kozmetikai]; arckrém; arckrémek; arckrémek kozmetikai használatra; arclemosó tejek; arclemosó

tejekkozmetikai használatra; arclemosók [kozmetikumok]; bőrápoló krémek [kozmetikai]; bőrápoló krémek

kozmetikai célokra; bőrápoló krémek; bőrápoló krémek [testre]; bőrkrémek; éjszakai krém; éjszakai krémek

[kozmetikumok]; épített köröm tipek formázásáraszolgáló por; fedőanyagok műkörömépítéshez; fedőlakkok,

körömlakkvédő rétegek [top coat]; felhám ápoló kozmetikai olajok; hámlasztó arcradírok; hámlasztó krémek;

hámlasztó testradírok; hámlasztószerek; hidratáló arckrémek; hidratáló készítmények[kozmetikai szerek];

hidratáló koncentrátumok [kozmetikai]; hidratáló krémek kozmetikai használatra; hidratáló krémek, tejek és

zselék; hidratáló maszkok; hidratáló testápolók; hidratáló testápolók [kozmetikai]; hidratáló zselék, gélek

[kozmetikai];hidratálók; hidratálókrémek; hidratálók [kozmetikumok]; illatos olajok bőrápolásra; illatos

testkrémek; illatosított krémek; illatosított púderek [kozmetikai használatra]; intim lemosók személyi higiéniai

célokra, nem gyógyszeres; készítmények zselésműkörmök eltávolításához; kézápoló folyadék (nem gyógyhatású
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-); kézápoló folyadékok; kézkenőcs; kézkrém; kézkrémek; körmökhöz való fedőanyagok; köröm alapozó lakkok,

rétegek [kozmetikai]; köröm csillám; köröm-kondicionálók; köröm krémek;körömágybőr-puhítók;

körömalapozók [kozmetikai cikkek]; körömápoló készítmények; körömápoló kozmetikai készítmények;

körömápoló kozmetikumok; körömdíszítő matricák; körömerősítő készítmények, szerek; körömerősítő ragasztók;

körömerősítő szerek, oldatok;körömerősítők; körömerősítők [kozmetikumok]; körömfestő tollak; körömgél,

körömzselé; körömjavító készítmények; körömkeményítők; körömlakk alapozók; körömlakk készítmények;

körömlakklemosó; körömlakklemosó készítmények; körömlakklemosó tollak;körömlakklemosók

[kozmetikumok]; körömlakkok; körömlakkok kozmetikai célokra; körömmatricák; körömszínező por;

körömvilágosítók; kozmetikai arcápoló készítmények; kozmetikai krémek a szemkörnyék bőrének feszesítésére;

kozmetikai krémek száraz bőrre;kozmetikai maszkok; kozmetikai napozó készítmények; kozmetikai szemzselék;

kozmetikai szerek a ráncos bőr kezelésére; műszempillák; narancsbőr elleni krémek; nem gyógyhatású ajakápoló

készítmények; nem gyógyhatású balzsamok; nem gyógyhatású bőrtonifikáló készítmények; nem gyógyhatású

bőrápoló folyadékok; nem gyógyhatású bőrápoló készítmények; nem gyógyhatású hidratálók; nem gyógyhatású

krémek; öregedés elleni kozmetikumok; öregedés elleni hidratálók; öregedésgátló hidratálók

kozmetikaiszerekként történő használatra; öregedés elleni krémek; öregedésgátló szérum; ránctalanító krémek;

ránctalanító bőrápoló készítmények; sminkalap; sminkeltávolító krémek; szemápoló oldatok; száraz bőr ápolására

szolgáló kozmetikumok; szemkrém; tisztítómaszkok; tisztító krémek; tisztító oldatok; tisztító zselék;

tisztítóbalzsamok; tisztítóhabok; toalett púderek; tonikok [kozmetikumok]; tonikok kozmetikai használatra;

ceruzák kozmetikai használatra; bőrkorrektor krémek; fátyolmaszkok kozmetikai célokra;folyékony rúzs;

kompakt púder; korrektor stiftek; korrektorok [kozmetikai szerek]; kozmetikai ajakbevonók; kozmetikai

arcpúderek; kozmetikai ceruzák; kozmetikai ceruzák arcra; kozmetikai szemceruzák; kozmetikai szerek

szempillákhoz; kozmetikumok rúzsformájában; kozmetikumok szemhéjfesték formájában; kozmetikumok

szemöldökhöz; kozmetikumok szempillához; kozmetikumok zselék formájában; kozmetikumokkal átitatott

arctörlő kendők; krémes alapozó; krémrúzs; krémrúzsok; pirosító ceruzák; porpúder; púdersminkeléshez;

ragasztók műszempillákhoz, hajhoz és körmökhöz; ránckorrektorok; rúzsok; rúzstokok; smink; smink alapozók;

smink arcra és testre; smink púder; sminkceruzák; sminkek, arcfestékek; sminkek kompakt púderekhez;

sminkeltávolító készítményekkelátitatott vattapamacsok; sminkeltávolító készítménnyel átitatott vattapálcikák;

sminkeltávolító, sminklemosó készítmények; sminkeltávolító zselék; sminkkészletek; sminkkészítmények arcra

és testre; sminklemosó tejek; sminklemosó folyadékok; szájfény;sminkszerek bőrre; sminktermékek;

szájkontúrceruza; szájkontúrceruzák; szem alatti korrektorok; szemfesték; szemceruzák; szemfestékek; szemfestő

kozmetikumok; szemhéjceruzák; szemhéjduplázó smink; szemhéjfesték; szemhéjfesték-paletták;

szemhéjfestékek;szemhéjkihúzók; szemkihúzó ceruzák; szemhéjtusok, szemkihúzók [kozmetikumok];

 szemhéjkihúzók (szemceruza); szemöldökspirál; szemöldökzselé; szempillaspirál; szemsminkek.

 ( 111 )  239.055

 ( 151 )  2022.10.14.

 ( 210 )  M 22 02500

 ( 220 )  2022.09.26.

 ( 732 )  SEON Technologies Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Orbán és Perlaki gunnercooke Ügyvédi Társulás, Orbán Miklós Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  FRAUD FIGHTERS

 ( 511 ) 9    Számítógépes titkosító, kódoló szoftverek; letölthető szoftverek; applikációs szoftver; hitelesítő szoftverek;

adatvédelmi szoftver; titkosító szoftver; kémprogramirtó szoftverek; üzleti szoftverek;

mesterségesintelligencia-szoftverek; számítógépesvírusirtó szoftverek; adatkommunikációs szoftverek;

adattömörítő szoftverek; személyes adatok védelmét biztosító szoftverek; számítógépes szoftverplatformok;

számítógépes szoftverek számítási felhőkhöz; üzleti technológiai szoftverek; fenyegetést észlelőszoftverek;

kockázatérzékelő szoftverek; információ-visszakereső szoftverek; letölthető szoftveralkalmazások;

tartalomellenőrző szoftverek; karakterfelismerő szoftverek; adatkezelő szoftverek; számítógépes
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szoftveralkalmazások, letölthető; szoftverekgépi tanuláshoz; mesterségesintelligencia-szoftverek elemzéshez;

gépi tanulási szoftverek felügyelethez; gépi tanulási szoftverek elemzéshez; mesterségesintelligencia-szoftverek

felügyelethez; mobiltelefonos szoftveralkalmazások; alkalmazásszoftverekvezeték nélküli eszközökhöz;

internetről letöltött számítógépes szoftverek; mesterséges intelligencia és gépi tanulási szoftverek; szoftverek

hálózatok és eszközök védelmének biztosításához; mesterséges intelligencián alapuló interaktív

szoftverek;számítógépes szoftverek rendszertisztításhoz és -optimalizáláshoz; letölthető számítógépes szoftverek

távmonitoringhoz és elemzéshez; számítógépes szoftverek helymeghatározási adatok gyűjtéséhez; számítógépes

szoftverek helymeghatározási adatokösszesítéséhez; számítógépes szoftverek helymeghatározási adatok

továbbításához; számítógépes szoftverek helymeghatározási adatok feldolgozásához; számítógépes szoftverek

adatbázisokhoz való hozzáférés engedélyezéséhez; számítógépes programok onlineadatbázisokhoz való

hozzáféréshez, böngészéshez és kereséshez; szoftverek információk kereséséhez és visszakereséséhez számítógép

hálózaton keresztül; számítógépes szoftverek számítógépes hálózatokat fenyegető veszélyek észleléséhez;

számítógépesszoftverek számítógépek és számítógépes hálózatok sebezhetőségének teszteléséhez; szoftverek a

mesterséges intelligencia és a gépi tanulás integrálásához a big data terén; adatfeldolgozó szoftverek; digitális

formában tárolt számítógépes programok;biztonsági szoftverek; letölthető számítógépes biztonsági szoftverek;

 működési kockázatkezelési szoftverek.

 42    Spamszűrő szolgáltatások; elektronikus adatbiztonsági rendszerek tervezése és fejlesztése; számítógép

biztonsági fenyegetés elemzés adatok védelméhez; adatbiztonsági tanácsadás; elektronikus adatbiztonsághoz

kapcsolódó számítógépes programozás;adatbiztonsági szolgáltatások; számítógép-biztonsági kockázatkezelő

programok biztosítása; számítógépes programfejlesztés; adatfeldolgozó számítógépes programok fejlesztése és

írása; számítógépes programokkal kapcsolatos elemzési szolgáltatások;számítógépes programokkal kapcsolatos

kutatás; adatfeldolgozó számítógépes programok készítése; szoftverek tervezése adat- és multimédiás tartalmak

átalakításához protokollokról más protokollokra; online, nem letölthető szoftverek ideigleneshasználatának

biztosítása adatok továbbítása céljából; felhasználói hitelesítési szolgáltatások nyújtása biometrikus hardver- és

szoftvertechnológia alkalmazásával e-kereskedelmi tranzakciókhoz; adat- és multimédiás tartalmak

protokollokról protokollokratörténő átalakításához használt szoftverek fejlesztése; számítógépes szoftverekhez

kapcsolódó tanácsadási és fejlesztési szolgáltatások; számítógépes biztonsággal és számítógépes kockázatok

megelőzésével kapcsolatos számítógépes szoftverek frissítése;IT-szolgáltatások adatvédelemhez; adatvédelmet

biztosító felhőalapú szolgáltatás; számítógépes szoftverek számítógépes biztonsággal és számítógépes kockázatok

megelőzésével kapcsolatos karbantartása; az e-kereskedelem területén használt szoftverekrevonatkozó tanácsadó

szolgáltatás; számítógépes szoftverrel kapcsolatos információnyújtás és szaktanácsadás; számítógépes szoftverek

alkalmazásával és használatával kapcsolatos műszaki tanácsadás; számítógépes szoftverek telepítésével és

karbantartásávalkapcsolatos műszaki tanácsadás; számítógépes rendszerekhez és szerverekhez használatos

operációs szoftverek tervezése és fejlesztése; az e-kereskedelem területén használt szoftverek karbantartása;

számítógépes szoftverek tervezésével és fejlesztésévelkapcsolatos tájékoztatás; adatok értékeléséhez és

számolásához használatos számítógépes szoftverek programozása; adatok olvasására, átvitelére és

rendszerezésére szolgáló számítógépes szoftverek programozása; felhő alapú számítástechnikai hálózatelérésére

és használatára szolgáló operációs szoftverek tervezése és fejlesztése; számítógépes programok és szoftverek

fejlesztéséhez kapcsolódó kutatás; mesterséges intelligencia platformok szoftver mint szolgáltatásként (SaaS);

szoftvermegoldásokkifejlesztése internetszolgáltatók és internet felhasználók számára; beléptetés mint

szolgáltatás (ACaaS) szoftverek installálása; technikai támogatási szolgáltatások számítógépes szoftverekkel és

alkalmazásokkal kapcsolatban; számítógépes hardverre ésszoftverre vonatkozó technikai tanácsadás biztosítása;

elektronikus adatfeldolgozó szoftverek tervezésével kapcsolatos szolgáltatások; számítástechnikai módszerek,

algoritmusok és szoftverek fejlesztése és tesztelése; tájékoztatás a számítógépesszoftvertervezés területén;

tájékoztatás a számítógépes szoftverfejlesztés területén; kutatás a számítógépes programok és szoftverek

területén; tanácsadási szolgáltatások számítógépes szoftverek használatával kapcsolatban; számítógépes

szoftverek ésprogramok aktualizálás és karbantartása; számítógépes szoftverek karbantartásához kapcsolódó

tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; szoftverek
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tervezése és fejlesztése; számítógépesszoftver alkalmazási megoldások fejlesztése; számítógépes szoftverrel

kapcsolatos kutatás és tanácsadás; szoftverek telepítése és karbantartása internetes hozzáféréshez; számítógép

hardverek és szoftverek hibaelhárítása; tanácsadás a biztonságiszoftverek területén; számítógépes

szoftveralkalmazások telepítése és testreszabása; számítógépes szoftvert támogató és karbantartó szolgáltatások;

tanácsadás a számítógépes szoftvertervezés területén; szoftverek fejlesztése biztonságos hálózatiműveletekhez;

számítógépes szoftverek telepítése, javítása és karbantartása; szoftver mint szolgáltatás (SaaS); számítógépes

szoftverrel kapcsolatos szaktanácsadás; szoftver-karbantartás; számítógépes szoftver frissítése és bővítése;

antivírus szoftverektervezése és fejlesztése; számítógépes szoftverek frissítésével kapcsolatos szolgáltatások;

számítógép szoftver tanácsadás; mások számára végzett számítógépes szoftverfejlesztés; szoftver karbantartás és

javítás; számítógépes szoftverekhibadiagnosztikája; számítógépes szoftverek írása és tervezése; számítógépes

szoftverek bérbeadása és karbantartása; számítógépes szoftver technikai támogató szolgáltatások; webtárhely és

szoftver szolgáltatások, szoftver bérlés; számítógép-programozásés szoftvertervezés; gépi tanulásra szolgáló

szoftvert tartalmazó szoftver mint szolgáltatás (SaaS); számítógépes programozással kapcsolatos tanácsadás;

számítógépes szoftverek hibáinak elhárítása (műszaki támogató szolgáltatások); tanácsadás aszámítógépes

szoftverek karbantartásával kapcsolatosan; szoftverek frissítése; számítógépes hardverekhez és számítógépes

programokhoz kapcsolódó tervezési szolgáltatások; számítógépes szoftverek javítása (karbantartás, frissítés);

szoftvertervezésiszolgáltatások; számítógépes szoftverprogramozási szolgáltatások; szoftvertelepítés;

szoftvertervezés okostelefonokhoz; számítógépes szoftver fejlesztése; szoftver mérnökség; szoftvertervezés;

 szoftveralkotás; hitelkártya-tevékenység elektronikusfelügyelete internetes visszaélések felderítése érdekében.

 45    Biztonsággal kapcsolatos tájékoztató szolgáltatások; biztonsággal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások;

kereskedelmi és ipari vállalatok biztonsági igényei terén nyújtott konzultációs szolgáltatások; biztonsági

 kockázatok értékelése; adatvédelemtiszteletben tartásával kapcsolatos konzultáció.

A rovat 3 darab közlést tartalmaz. 
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