
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  224.473

 ( 151 )  2018.05.07.

 ( 210 )  M 15 01844

 ( 220 )  2015.07.07.

 ( 732 )  Sánta Csaba, Mórahalom (HU)

 ( 740 )  Váczi Ügyvédi Iroda, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák (az osztály betűrend

 szerinti jegyzékében szereplő valamennyi szolgáltatás).

 ( 111 )  236.943

 ( 151 )  2022.01.24.

 ( 210 )  M 20 03630

 ( 220 )  2020.11.27.

 ( 732 )  Németh Abigél, Zalaegerszeg (HU)

 ( 740 )  Orbán Miklós Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  44    Orvosi szolgáltatások; kertészeti és erdőgazdaság szolgáltatások; alternatív gyógyászati ellátások;

aromaterápiás szolgáltatások; betegápolási szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások;

egészségfürdő szolgáltatások; egészségügyi berendezések kölcsönzése; klinikák, orvos rendelők szolgáltatásai;

kórházak; orvosi ellátás; orvosi rendelők; orvosi szűrővizsgálatok; pszichológus (szolgáltatások); szanatóriumok;

terápiás szolgáltatások; masszázs; fizioterápia, fizikoterápia; szülésznői szolgáltatások; tanácsadás szülés

területén; szülészeti, bába szolgáltatások; szülés utáni gondozási szolgáltatások nők számára; látogató ápolói

szolgáltatások; vízterápiás egészségmegőrzés; egészségfelmérési vizsgálatok; szauna szolgáltatások, szauna

felszerelések biztosítása; faiskolák, csemetekertek; faiskolai szolgáltatások; növénytermesztés; fák ültetése a

szénveszteség ellentételezésére; újraerdősítési szolgáltatások; fasebészet; kertészeti szolgáltatások;

 pázsitgondozás; gazdálkodás (állatok).

 ( 111 )  238.298

 ( 151 )  2022.07.18.

 ( 210 )  M 21 03119

 ( 220 )  2021.08.27.

 ( 732 )  Ádám Sándor, Budapest (HU)

 ( 740 )  Ékes Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   35    Tengeri hal kis- és nagykereskedelmi értékesítés.

 ( 111 )  238.565

 ( 151 )  2022.09.26.

 ( 210 )  M 22 00526

 ( 220 )  2022.02.23.

 ( 732 )  SHANDONG BUCHANG PHARMACEUTICALS CO., LTD., Heze City Shandong Province (CN)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyszerek emberi felhasználásra; csíraölő szerek; vitaminkészítmények; diétás anyagok gyógyászati

használatra; egészségügyi betétek/egészségügyi pelenkák; védőoltások; fertőtlenítőszerek; gyógyszerek

 gyógyászati használatra; táplálék-kiegészítők; ápolószerek állatorvosi használatra.

 ( 111 )  238.674

 ( 151 )  2022.09.01.

 ( 210 )  M 21 03352

 ( 220 )  2021.09.22.

 ( 732 )  Mezinox-Metal Kft., Helvécia (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 6    Kerítések fémből, fémből készült építési és szerkezeti anyagok és elemek, fémkerítés panelek, fémből készült

 szerkezetek és hordozható építmények.

 37    Kerítések javítása, kerítések felállítása; kerítések tisztítása; kerítések javítása és az ehhez kapcsolódó

 karbantartási feladatok.

 ( 111 )  238.675

 ( 151 )  2022.09.01.

 ( 210 )  M 22 00760

 ( 220 )  2022.03.18.

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

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

 ( 541 )  Valeriana Chill

 ( 511 )  5    Altatószerek, nyugtatók, humán étrend-kiegészítők.

 ( 111 )  238.676

 ( 151 )  2022.09.01.

 ( 210 )  M 22 00764

 ( 220 )  2022.03.18.
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 ( 732 )  TEVA Gyógyszergyár Zrt., Debrecen (HU)

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Altatószerek, nyugtatók, humán étrend-kiegészítők.

 ( 111 )  238.677

 ( 151 )  2022.09.01.

 ( 210 )  M 22 00762

 ( 220 )  2022.03.18.

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

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Altatószerek, nyugtatók, humán étrend-kiegészítők.

 ( 111 )  238.678

 ( 151 )  2022.09.01.

 ( 210 )  M 22 00761

 ( 220 )  2022.03.18.

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

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Altatószerek, nyugtatók, humán étrend-kiegészítők.

 ( 111 )  238.679

 ( 151 )  2022.09.01.

 ( 210 )  M 22 00758

 ( 220 )  2022.03.18.

 ( 732 )  Zámbó Katalin, Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   30    Fagylalt, gofri, sütemény.

 ( 111 )  238.680

 ( 151 )  2022.09.01.

 ( 210 )  M 22 00240

 ( 220 )  2022.01.25.

 ( 732 )  SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft., Bicske (HU)

 ( 740 )  Dr. Csere Sylvia ügyvéd, Dr. Csere 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; fűszervajak.

 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; fűszersók; tartósított

 fűszernövények: ecet; szószok; jég (fagyott víz).

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

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

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

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

 más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

  33    Alkoholtartalmú italok: alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

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

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

 ( 111 )  238.681

 ( 151 )  2022.09.01.

 ( 210 )  M 22 00233

 ( 220 )  2022.01.26.

 ( 732 )  Borsóház Kft., Solymár (HU)

 ( 740 )  Hegymegi-Barakonyi és Társa Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  10    Ortopédiai cikkek és eszközök, ortopédiai berendezések és felszerelések, gyógyászati rehabilitációs

készülékek és eszközök, edzőeszközök és edzőkészülékek gyógyászati rehabilitációs célokra, fizikoterápiás és

 rehabilitációs berendezések, terápiás ruhák és eszközök.

 41    Oktatások, képzések; gyógypedagógiai szolgáltatás, konduktív pedagógiai szolgáltatás; rehabilitációs célú

 szabadidős tevékenység szervezése.

 44    Fizikai rehabilitációs szolgáltatások, mentális rehabilitációs szolgáltatások, fizikai rehabilitációs programok

kidolgozása, fizioterápiás szolgáltatások, gyógytornával kapcsolatos egészségügyi ellátás, gyógytornával
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kapcsolatos szolgáltatások, neurorehabilitációs szolgáltatások, manuálterápia, intenzív terápiás ellátás, komplex

 terápiás programok, rehabilitációs célú napközbeni ellátás.

 ( 111 )  238.682

 ( 151 )  2022.09.01.

 ( 210 )  M 22 00540

 ( 220 )  2022.02.24.

 ( 732 )  PHOENIX Pharma Gyógyszerkereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Fót (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.

 16    Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi készítményekkel és gyógyászati eszközökkel kapcsolatos

 könyvecskék, brosúrák; könyvek; magazinok; papírzsebkendők, prospektusok; szórólapok; újságok.

 35    Áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; célzott marketing; értékesítési

promóciós szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi készítményekhez és gyógyászati

eszközökhöz kapcsolódó nagykereskedelmi szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai

készítmények valamint gyógyászati eszközök kis- és nagykereskedelme; hirdetési és reklámszolgáltatások;

honlapforgalom optimalizálása; írott kommunikáció és adatok regisztrálása; kereskedelmi és üzleti

kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás];

kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és megállapodások kötése harmadik

fél számára; kirakatrendezés; közvéleménykutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban; marketing szolgáltatások;

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

outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; piackutatás; rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése;

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

reklámeszközök tervezése és formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs

médiában; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása; reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés;

sajtófigyelés; szabadtéri reklámozás, hirdetés; televíziós reklámozás; üzleti információk nyújtása weboldalon

keresztül; üzleti szerződések tárgyalása másik fél megbízásából; visszatérítési programok üzleti irányítása

harmadik felek számára; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra; kereskedelmi- vagy reklámcélú

kiállítások; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában és működtetésében; segítségnyújtás

 üzleti tevékenységek menedzsmentjében; reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás.

 44    Egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; gyógyszerek elkészítéséhez kapcsolódó gyógyszertári

 szolgáltatások; gyógyszerészeti konzultáció.

 ( 111 )  238.683

 ( 151 )  2022.09.01.

 ( 210 )  M 22 00541

 ( 220 )  2022.02.24.

 ( 732 )  SUPER DNA AGENCY Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Péntek Zoltán Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Rádiós reklámozás; rádiós reklámok készítése; rádiós reklámspotok gyártása; hirdetési és reklámozási

 szolgáltatások rádiós úton; rádióreklámok gyártása és forgalmazása.
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 38    Rádióadás; rádiótávközlés; rádiós adatközlés; rádiós adatátvitel; rádiós kommunikáció; rádiós műsorszórás;

rádióműsorok továbbítása; rádióprogramok közvetítése; rádiókommunikációs szolgáltatások; rádióvétel és

rádióadás feltételeinek biztosítása; mobil rádió kommunikációk; internetes rádió műsorszórási szolgáltatása;

rádiós információs, tájékoztató szolgáltatások; rádiós programszórás és -közvetítés; információ és más műsorok

rádiós műsorszórása; interaktív rádió sugárzás; audio műsorszórás; audio kommunikációs szolgáltatások;

audioműsorok közvetítése az interneten keresztül; internetes audio streaming [egyidejű vagy azonnali adatfolyami

szolgáltatások; audiotartalom számítógépes hálózatokon keresztül történő továbbítása; az internet segítségével

biztosított audiotartalmakhoz való telekommunikációs hozzáférés; interneten és más kommunikációs hálózatokon

keresztül történő audio műsorszórás; digitális audio adások számítógépes világhálón keresztül történő

 továbbítása; podcastok átvitele; podcasting szolgáltatások.

 41    Rádiós szórakoztatás; rádióműsorok terjesztése; rádióműsorok készítése; rádióműsorok közvetítése;

rádióműsorok szerkesztése; rádióközvetítések készítése; rádiós zenei koncertek; rádióműsor összeállítása

[ütemezés]; rádiós szórakoztató műsorok készítése; rádióműsorok készítése és bemutatása; rádiós show-műsorok

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

szolgáltatások; rádiós szórakoztatási szolgáltatások; rádión keresztül nyújtott oktatási szolgáltatások; rádiós

hírműsor szolgáltatás; sportesemények rendezése a rádiók számára; rádiós szórakoztatás; audioprogramok

elkészítése; nyers audiofelvételek készítése; audio bemutatók készítése; audiofelvételi és -készítési szolgáltatások;

online nem letölthető audiotartalmak biztosítása; digitális audio kiadási szolgáltatások; audio termékek gyártása;

audiofelvétellel kapcsolatos szolgáltatások; audiomédia biztosítása kommunikációs hálózatokon keresztül;

szórakoztató szolgáltatások audiofelvételek felhasználókhoz való rendelése; céljából; elektronikus könyvtári

szolgáltatások elektronikus információnyújtáshoz; beleértve az archív információkat) szöveg, audio információ

formájában; podcastek gyártása; szórakoztatás podcaston keresztül; podcastok létrehozása [írása]; oktatótartalom

 létrehozása [írásai podcastokhoz.

 ( 111 )  238.684

 ( 151 )  2022.09.01.

 ( 210 )  M 22 00326

 ( 220 )  2022.02.03.

 ( 732 )  Költözzma Kft., Földeák (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   17    Szigetelő-, és védőanyagok, eszközök; szigetelőanyagok; szigetelés építkezési célokra.

  37    Építőipari szolgáltatások.

 ( 111 )  238.685

 ( 151 )  2022.09.01.

 ( 210 )  M 22 00327

 ( 220 )  2022.02.03.

 ( 732 )  Költözzma Kft., Földeák (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   17    Szigetelő-, és védőanyagok, eszközök; szigetelőanyagok; szigetelés építkezési célokra.

  37    Építőipari szolgáltatások.

  39    Költöztetési szolgálatás.

 ( 111 )  238.686

 ( 151 )  2022.09.01.

 ( 210 )  M 22 00224
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 ( 220 )  2022.01.25.

 ( 732 )  Zala Grill & Fruit Kft., Keszthely (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Saját receptek alapján készült hamburgerek, előkészített ételek, készételek, hús és hústermékek.

 35    Saját receptek alapján készült termékek, nevezetesen hamburgerek, BBQ szendvicsek, wrapok, quasadillák,

 valamint az ehhez kapcsolódó egyéb termékek értékesítése.

  43    Vendéglátás, étel- és italellátás.

 ( 111 )  238.687

 ( 151 )  2022.09.01.

 ( 210 )  M 22 00639

 ( 220 )  2022.03.07.

 ( 732 )  BaLeInvest Szolgáltató és Vagyonkezelő Kft., Dunaharaszti (HU)

 ( 740 )  dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

 ( 541 )  AQUABEAUTY

 ( 511 )  44    Arcápolási szolgáltatások; bőrápolási szolgáltatások; bőrápolással kapcsolatos konzultációs szolgáltatások;

fodrász szolgáltatás; hajápolási szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; végleges szőrtelenítési

és szőrcsökkentő szolgáltatások; tanácsadási szolgáltatások a sminkelés területén; tanácsadás a test és

szépségápolás területén; szőrtelenítő kezelések; szolárium szolgáltatások; szépségszalon és fodrászati

szolgáltatások; szépségápolással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; szépségápolási kezelések; kéz- és

lábápolási szolgáltatások; manikűr és pedikűr szolgáltatások; kozmetikai arc- és testkezelési szolgáltatások;

kozmetikai tanácsadó szolgáltatás; smink szolgáltatások; szauna szolgáltatások; szépészeti szolgáltatások,

 különösen szempillák terén; szépségápolás; testen található narancsbőr [cellulitisz] eltávolítása.

 ( 111 )  238.713

 ( 151 )  2022.09.01.

 ( 210 )  M 22 00235

 ( 220 )  2022.01.26.

 ( 732 )  Universitas Miskolciensis Alapítvány, Miskolc (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Letölthető elektronikus kiadványok, publikációk.

  16    Nyomtatott kiadványok, könyvek, jegyzetek, publikációk.

  35    Pályázati adminisztráció.

 36    Oktatási, tudományos kutatási, hallgatói, tanulói, oktatói, kutatói, tanári pénzügyi támogatási program

működtetése; rászorultsági alapú pénzügyi támogatás működtetése;tehetséggondozó programok működtetése

 (pénzügyi); sport pénzügyi támogatása; vagyonkezelés.

  41    Felsőoktatás; tehetséggondozó programok működtetése (szakmai).

 42    Tudományos kutatás; tudományos kutatás és fejlesztés; online elérhető, nem letölthető elektronikus
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publikációk; technológiával kapcsolatos szakvélemények készítése,nyújtása; műszaki felmérések,

 szakvélemények készítése, nyújtása; műszaki, technológiai elemzések készítése, nyújtása.

  45    Jogi szakvélemények, elemzések készítése, nyújtása.

 ( 111 )  238.714

 ( 151 )  2022.09.01.

 ( 210 )  M 21 03705

 ( 220 )  2021.10.29.

 ( 732 )  SEMMELWEIS Egyetem, Budapest (HU)

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

 ( 541 )  Semmelweis VRTeleMED

 ( 511 ) 9    Virtuális valóság mozgásszimulátorok; adathordozón rögzített és letölthető szoftverek virtuális képek

 előállítására.

  38    Virtuális szolgáltatások biztosítása számítógép használók közti valós idejű interakciókhoz.

 41    Oktatás, képzések; virtuális valóság alapú terápiák oktatása; tréningek terapeuták számára; elektronikus

 publikációk [nem letölthető].

 42    Számítógépprogramok fejlesztése kísérletek vagy kísérlet-sorozatok szimulálására, virtuális optikai

laboratóriumban; szoftver mint szolgáltatás [SaaS]; nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának

 biztosítása.

 44    Orvosi, pszichoterápiái szolgáltatások; fóbiák kezelésére irányuló eljárások [pszichoterápiás szolgáltatások];

orvosi diagnosztikai szolgáltatások, diagnosztikai célú tesztelés és elemzés; virtuális valóság technológiára épülő

 diagnosztikai tesztelés; diagnosztikai és kezelési célú orvosi vizsgálatok.

 ( 111 )  238.716

 ( 151 )  2022.09.01.

 ( 210 )  M 22 00542

 ( 220 )  2022.02.23.

 ( 732 )  FremantleMedia Limited, London (GB)

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

 ( 541 )  Tehetség első látásra

 ( 511 ) 9    Filmek (mozgókép); animációs fiimek/rajzfíimek; mozifiimek; mágneses felvételek; optikai feivételek;

magneto-optikai felvételek; félvezető technikávai rögzített felvételek; audiovizuális oktatóberendezések;

interneten és vezeték nélküli eszközökön keresztül letölthető elektronikus játékok; multimédiás lemezek;

multimédiás felvételek; lézerolvasóval olvasható lemezek; videó-diszkek; számítógépi szoftver;

számítógép-programok; digitális felvételek; adathordozót tartalmazó készülékek vagy eszközök hang, mozgókép,

adatok és információ rögzítésére; készülékek és eszközök hang, mozgókép, videó és információ rögzítésére és

lejátszására; floppy lemezek; hangfelvételek; műsoros lemezek/diszkek; felvételek rögzítésére alkalmas

lemezek/diszkek; kompaktlemezek/diszkek; hangszalagok; hangkazetták; videószalagok; lézer lemezek;

kompaktlemezek interaktív CD ROM-ok; digitális videólemezek/díszkek (DVD-k); játékszoftverek

mobiltelefonokon és celluláris telefonokon történő használatra; műsoros kompaktlemezeken, DVD-ken és más

elektronikus és digitális adathordozókon rögzített játékok; multimédiás lemezek; multimédiás felvételek;

videólemezek; elektronikus könyvek és publikációk; multimédiás publikációk; videó publikációk; hologramok,

 multimédiás elektronikus publikációk (letölthetők), elektronikus publikációk (letölthetők).

 38    Műsorszórás; televíziós műsorszórás; rádió műsorszórás; szatellit televíziós műsorszórás; kábeltelevíziós

műsorszórás; telefon kommunikációs szolgáltatások; interaktív telefonos szolgáltatások; telefon üzenetküldő

szolgáltatások; kommunikációs szolgáltatások rádiófrekvencián, telefonon, az interneten, globális hálózaton,

 kábelen, műholdon, mikrohullámú és elektronikus rendszereken keresztül.

 41    Szórakoztatás és oktatási/nevelési szolgáltatások; kiadói szolgáltatások; televízión, az interneten, mobil

eszközökön és más terjesztési felületeken terjesztett TV sorozatok útján történő szórakoztatás; szórakoztatás,
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nevezetesen, televíziós játék show sorozatra vonatkozó tartalmat nyújtó weboldal biztosítása; online és

mobiltelefonon vagy távközlési hálózatokon keresztül elérhető, nem letölthető interaktív számítógépes játékok

biztosítása; versenyek, játékok, vetélkedők, szórakoztató programok és sportesemények szervezése; show

műsorok, élő előadások és nézők részvételével lebonyolított események szervezése, bemutatása és produkciója;

játékok biztosítása mobil vagy számítógépes hálózatokon keresztül; interaktív hangfelismerő játékok és

vetélkedők; telefonon és mobiltelefonon keresztül nyújtott versenyek és vetélkedők; telefonos vetélkedők

lebonyolítása és szervezése; versenyek, vetélkedők és nyereményjátékok online szolgáltatása; nyereményjátékok

és szerencsejátékok szolgáltatása; szórakoztató és oktatási-nevelési tartalmú videóklipek mobilhálózatokon és

számítógép-hálózatokon keresztül történő biztosítása és szervezése; versenyek, vetélkedők és nyereményjátékok

online szolgáltatása; nyereményjátékok és szerencsejátékok szolgáltatása; szórakoztató és oktatási-nevelési

 tartalmú videóklipek mobilhálózatokon és számítógép-hálózatokon keresztül történő biztosítása.

 ( 111 )  238.717

 ( 151 )  2022.09.01.

 ( 210 )  M 22 00875

 ( 220 )  2022.04.01.

 ( 732 )  Functional Foods Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 )  KNIGHTRITTERS

 ( 511 ) 5    Táplálkozási kiegészítők; étrendkiegészítő készítmények; protein étrendkiegészítők; porított fehérje

étrendkiegészítők; étkezést helyettesítő, táplálékkiegészítő, energianövelő szeletek; vitamin kiegészítők;

antioxidáns kiegészítők; prebiotikus kiegészítők; növényi kiegészítők; ásványi étrendkiegészítők;

 étrendkiegészítő italkeverékek; folyékony étrendkiegészítők; vitaminkészítmények.

 30    Magas proteintartalmú gabonaszeletek; gabonaalapú energiaszeletek; müzliszeletek; csokoládé bevonatú

 táplálék-kiegészítő szeletek.

 ( 111 )  238.740

 ( 151 )  2022.09.01.

 ( 210 )  M 21 04031

 ( 220 )  2021.11.26.

 ( 732 )  Participatio Környezetpolitikai Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Nemes Ákos Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  HR Next

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

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

 ( 111 )  238.741

 ( 151 )  2022.09.01.

 ( 210 )  M 21 04145

 ( 220 )  2021.12.08.

 ( 732 )  Létai János Gergely, Szolnok (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Tüzesetekkel kapcsolatos biztosítási konzultációs szolgáltatások, tűzbiztosítás.

 45    Biztonságtechnikai, mentési és biztonsági szolgáltatások, munkavédelmi tanácsadás, munkavédelmi

 előírásokra vonatkozó tanácsadás, tűzoltás.

 ( 111 )  238.742

 ( 151 )  2022.09.01.
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 ( 210 )  M 21 04146

 ( 220 )  2021.12.08.

 ( 732 )  Bozsó Tibor, Gárdony (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Dióbél, dióolaj, dióféle- alapú krémek, konyhakész dió, dió alapú snack- ételek.

  31    Friss diók, nyers diófélék.

  43    Ideiglenes szállásadás, étel- és italellátás.

 ( 111 )  238.914

 ( 151 )  2022.09.23.

 ( 210 )  M 22 00437

 ( 220 )  2022.02.14.

 ( 732 )  Férfisátor Egyesület, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Csapatépítés (oktatás); coaching [tréning]; coaching; diákok oktatási tevékenységekben való részvételének

megszervezése; diákok oktatási tanfolyamokon való részvételének megszervezése; életmód tanácsadás (képzés);

előadások szervezése; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; felnőttképzés; felnőttoktatás;

felnőttoktatási szolgáltatások; filozófiai témákkal kapcsolatos tanfolyamok; folyamatos képzés; folyamatos

tanfolyamok szervezése; gyakorlati képzés; gyermekek számára biztosított oktatási szolgáltatások; gyermekek

szellemi képességeinek fejlesztésével kapcsolatos oktatási szolgáltatások; harcművészeti képzés; harcművészeti

oktatás; ifjúsági képzési programok szervezése; ifjúsági szakképzés; íjászattal kapcsolatos bentlakásos

tanfolyamok; iskolai szolgáltatások; képzés a kommunikációs technikák terén; kenuzással kapcsolatos

bentlakásos tanfolyamok; képzés szervezése; képzés, tanítás és oktatás biztosítása; képzések szervezése; képzések

tartása; képzési célú előadások szervezése és lebonyolítása; képzési célú fesztiválok rendezése; képzési célú túrák

lebonyolítása; képzési célú túrák szervezése; képzési lehetőségek biztosítása; képzési normák meghatározása;

képzési rendezvények szervezése és lebonyolítása; képzési szemináriumok lebonyolítása; képzési tanácsadás;

képzési tanfolyamok biztosítása fiatalok számára; képzési tanfolyamok biztosítása; képzési vagy oktatási

szolgáltatások life coaching [életvezetési tanácsadás] területén; képzéssel kapcsolatos információk biztosítása;

képzéssel kapcsolatos konferenciák rendezése; képzéssel kapcsolatos konferenciák szervezése; képzéssel

kapcsolatos szemináriumok szervezése; képzéssel kapcsolatos szemináriumok rendezése; képzéssel kapcsolatos

szimpóziumok szervezése; képzéssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; kiállítások megszervezése oktatási

célokra; kiállítások rendezése oktatási célokra; középiskolai szintű tanfolyamok biztosítása; középiskolai szintű

levelező tanfolyamok lebonyolítása; levelező tanfolyamok; levelező oktatás, távoktatás; levelező tanfolyamok

biztosítása; levelező tanfolyamok lebonyolítása; levelező tanfolyamok szervezése; lovaglás oktatás; lovaglás

oktatási szolgáltatások; lovaglótáborok, lovastáborok; meditációs gyakorlatok tanítása; meditációs képzés,

tréning; meditációval kapcsolatos oktatási szolgáltatások; oktatás és képzés biztosítása; oktatás, tanítás; oktatási

célú bemutatók rendezése; oktatási célú bemutatók szervezése; oktatási célú előadások szervezése és

lebonyolítása; oktatási célú előadások tervezése; oktatási célú fesztiválok rendezése; oktatási anyagok fejlesztése;

oktatási anyagok terjesztése; oktatáshoz kapcsolódó vizsgák szervezése; oktatási bizonyítványok odaítélése;

oktatási célú fesztiválok szervezése; oktatási célú interjúkészítés kortárs személyiségekkel; oktatási célú

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

oktatási célú kiállítások szervezése és lebonyolítása; oktatási célú kiállításszervezés; oktatási célú konferenciák
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szervezése; oktatási célú konferenciák tervezése; oktatási célú kongresszusok szervezése; oktatási célú műhelyek;

oktatási célú összejövetelek rendezése; oktatási célú szemináriumok tervezése; oktatási célú szemináriumok

szervezése; oktatási célú szemléltetés nyújtása; oktatási célú tanfolyamok lebonyolítása; oktatási díjak kiosztása;

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

tanítási anyagok előállítása és kölcsönzése; oktatási és tanítási szolgáltatások; oktatási események szervezése;

oktatási felmérések, vizsgálatok; oktatási fórumok szervezése és lebonyolítása, nem online módon; oktatási

gyűlések, kongresszusok szervezése; oktatási információs szolgáltatások; oktatási kézikönyvek fejlesztése;

oktatási kiállítások szervezése; oktatási klub szolgáltatások; oktatási konferenciák levezetése; oktatási

konferenciák rendezése és lebonyolítása; oktatási konferenciák szervezése; oktatási kongresszusok szervezése;

oktatási konzultációs szolgáltatások; oktatási kurzusok és vizsgák kidolgozása; oktatási létesítmények biztosítása;

oktatási normák meghatározása; oktatási programok szervezése; oktatási programok szervezésének szolgáltatásai;

oktatási rendezvények lebonyolítása; oktatási szemináriumok; oktatási szemináriumok szervezése; oktatási

szemináriumok tartása; oktatási szemléltetések; oktatási szimpóziumok szervezése; oktatási szolgáltatások

coaching formájában; oktatási szolgáltatások nyújtása; oktatási tanácsadási szolgáltatások; oktatási tanfolyamok

és vizsgák kidolgozása; oktatási tanúsítási szolgáltatások, nevezetesen képzés és vizsgáztatás; oktatási

tanfolyamokat biztosító oktatási szolgáltatások; oktatási tárgyú információk; oktatási tárgyú információk

biztosítása; oktatási útmutatás; oktatási vizsgálati eredmények és adatok elemzése mások számára; oktatások

szervezése és lebonyolítása; oktatással kapcsolatos konferenciák szervezése; oktatással kapcsolatos

szimpóziumok szervezése; oktatással kapcsolatos szemináriumok szervezése; oktatással kapcsolatos

szemináriumok rendezése; oktatással kapcsolatos szakmai konzultációs szolgáltatások; oktató játékok szervezése;

oktató szemináriumok szervezése; oktatótanfolyamok lebonyolítása; önismereti műhelyek és szemináriumok

szervezése és lebonyolítása; önismereti tanfolyamok biztosítása; önismereti tanfolyamok [oktatás]; önképzési

módszereket alkalmazó tanfolyamok szervezése; önvédelemmel kapcsolatos szakoktatás; pedagógiai technikákkal

kapcsolatos oktatási szolgáltatások; sportneveléssel, sportoktatással kapcsolatos információk; spirituális, lelki

fejlődéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; sportoktatás; sportoktatás, edzés és irányítás; sportoktatás

szervezése; sportoktatási szolgáltatások; sportoktatói szolgáltatások; sportoktatók képzése; sportoláshoz

kapcsolódó oktatási és képzési szolgáltatások; sporttal kapcsolatos képzési szolgáltatások; sporttal kapcsolatos

oktatási szolgáltatások; sporttal kapcsolatos oktatási és képzési szolgáltatások; sporttal kapcsolatos tanfolyamok

biztosítása; sporttevékenységek oktatása; sporttevékenységekkel kapcsolatos edzői szolgáltatások; szabadidős és

képzési szolgáltatások; szakképzési és képzési szolgáltatások; szakképzési tanfolyamok biztosítása; szakképzéssel

kapcsolatos konferenciák szervezése; szakképzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; szakképzéssel

kapcsolatos konzultáció; szakmai előadásokon kiosztott tananyagok összeállítása; szakmai felkészítő képzések

biztosítása fiatalok számára; szakmai felkészítő tanfolyamok biztosítása fiatalok számára; szakmai képzés,

betanítás; személyiségfejlesztő tanfolyamok szervezése; személyiségfejlesztő tanfolyamok; személyi coaching

[képzés]; személyi biztonsághoz kapcsolódó szakoktatás; személyi tulajdon védelmével kapcsolatos szakoktatás;

személyiségfejlesztő tréning; szemináriumok; szemléltetés [oktatási célokra]; szimpóziumok szervezése és

lebonyolítása; tanácsadási szolgáltatások oktatással és képzéssel kapcsolatban; tanácsadói képességfejlesztő

tanfolyamok; tanárképzési szolgáltatások; tanárok képzése; tanfolyamok biztosítása; tanfolyamok, képzések;

tanfolyamok, képzések szervezése; tanfolyamok, kurzusok biztosítása; tanfolyamok szervezése; tanfolyamok

szervezése és lebonyolítása; tanfolyamok szervezése oktatási intézményekben; tanfolyamok szervezése, tartása;

tanfolyamszervezés; tanítás elemi iskolákban; tanítási, oktatási tevékenységek szervezése; tanórák lebonyolítása;

tanórák szervezése; tanórák szervezése és lebonyolítása; tantárgyakkal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások;

tanulást segítő iskolai képzések; tanulmányi díjakkal kapcsolatos igazolás; terápiás kezelésekhez kapcsolódó

oktatási szolgáltatások; természetvédelemhez kapcsolódó oktatási szolgáltatások; természetvédelemmel

kapcsolatos oktatási szolgáltatások; testedzési, testnevelési szolgáltatások; testedzéshez szükséges eszközök

biztosítása; testedzéssel kapcsolatos oktatás; testedzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; testedzéssel

kapcsolatos oktatási szolgáltatások biztosítása; testedző órák; testi egészség oktatás; testmozgásra, -edzésre

alkalmas létesítmények üzemeltetése; testmozgással kapcsolatos oktatás biztosítása; továbbképzési
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szemináriumok szervezése; továbbképzés; továbbképzési tanfolyamok szervezése; továbbképzésre vonatkozó

információk szolgáltatása az interneten; túrák szervezése képzési célokból; turista létesítmények által nyújtott

oktatási szolgáltatások; vallási témákkal kapcsolatos tanfolyamok; vallási fejlődéssel kapcsolatos oktatási

szolgáltatások; vallásoktatás; vezetett tanulmányi túrák szervezése; vezetett tanulmányi túrák lebonyolítása;

vizsgaszervezés [oktatási]; vizsgáztatással [oktatás] kapcsolatos információnyújtás; workshopok és

szemináriumok rendezése; workshopok [képzés] szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos

tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; zeneértés oktatása; zeneoktatás; beszédírás, nem reklámcélra; brosúrák

kiadása; dalok kiadása; dalszövegek kiadása könyv formájában; digitális videó, audió és multimédia kiadási

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

elektronikus kiadványok megjelentetése; elektronikus kiadványok multimédiás megjelentetése; elektronikus

kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok online publikálása; elektronikus könyvek és folyóiratok

internetes publikációja; elektronikus könyvek és folyóiratok online megjelentetése; elektronikus magazinok

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

megjelentetése; évkönyvek kiadása; fényképek közzététele; földrajzi térképek kiadása; folyóiratok és könyvek

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

kiadása; folyóiratok, könyvek és kézikönyvek megjelentetése a gyógyászat területén; folyóiratok multimédiás

megjelentetése; folyóiratok publikálása; forgatókönyv-/szövegkönyvíró szolgáltatások; forgatókönyvírás;

forgatókönyvírás, nem reklámcélra; hangoskönyvek kiadása; hírlevelek kiadása; hírlevélkiadási szolgáltatások;

irodalmi műveket és okmányokat tartalmazó kézikönyvtárak; irodalmi ügynökségek szolgáltatásai; írott szövegek

kiadásával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; írott szövegek szerkesztése; ismertetők kiadása; katalógusok

kiadása; képzéssel, tudománnyal, közjoggal és társadalmi ügyekkel kapcsolatos dokumentumok megjelentetése;

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

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

szolgáltatások, illetve szövegek írása; kiadói szolgáltatások; kiadói szolgáltatások (beleértve az elektronikus

kiadói szolgáltatásokat); kiadványok megjelentetése; könyv- és folyóirat kiadás; könyvek és folyóiratok kiadása;

könyvek és magazinok megjelentetése; könyvek multimédiás megjelentetése; könyvek publikálása és kiadása;

könyvek, magazinok, almanachok és napilapok megjelentetése; könyvekkel kapcsolatos információkat biztosító

könyvklubszolgáltatások; könyvkiadás; könyvkiadással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; kottafüzetek

kiadása; 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 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;

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

szerkesztése; oktatáshoz kapcsolódó nyomtatott anyagok kiadása; oktatási anyagok kiadása; oktatási célú

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

kiadása; oktatási tananyagok kiadása; oktatókönyvek kiadása; oktatókönyvek megjelentetése; oktatótartalom

létrehozása [írása] podcastokhoz; online elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online elektronikus

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

képregények biztosítása, nem letölthetők; online kiadói szolgáltatások; online kiadványok megjelentetése; online

kritikák közzététele szórakoztatási célból; online, nem letölthető képregényalbumok nyújtása; online, nem

letölthető útikönyvek, térképek, városkalauzok és utazók által használt listák megjelentetése; podcastok

létrehozása [írása]; prospektusok kiadása; riporteri szolgáltatások; szerkesztői konzultáció, tanácsadás; színházi

szövegkönyvek kiadása; szórakoztatással kapcsolatos könyvek kiadása; szórólapok megjelentetése; szövegek és

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

elektronikus megjelentetése az interneten a reklámszövegek kivételével; szövegek írása és kiadása, a
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reklámszövegek kivételével; szövegek kiadása; szövegek kiadása CD-ROM-ok formájában; szövegek kiadása

elektronikus média formájában; szövegírás; szövegírás, a reklámszövegek kivételével, teletext szolgáltatásokon

történő közvetítés céljára; szövegkészítési szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek];

tankönyvek kiadása; térképek kiadása; térképkiadási szolgáltatások; tévéműsorokhoz kapcsolódó könyvek

kiadása; tévés és rádiós bemondói szolgáltatások; tudományos információs folyóiratok kiadása; tudományos

munkák közzététele; újságírói szolgáltatások; újságkiadás; újságok, folyóiratok, katalógusok és brosúrák

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

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

 és zenefelvétel [lemezkiadók]; zenekiadási szolgáltatások.

 ( 111 )  238.932

 ( 151 )  2022.09.22.

 ( 210 )  M 22 00578

 ( 220 )  2022.02.28.

 ( 732 )  Heim Roland, Nagykanizsa (HU)

 ( 740 )  Dr. Keserű Barna Arnold, Győr

  
( 546 )

 ( 511 )  16    Grafikák; grafikai reprodukciók; grafikai nyomatok; művészeti grafikai nyomatok; nyomdabetűk;

nyomdakészletek; nyomdai papír, nyomdapapír; nyomdaipari termékek; nyomtatványok; fényképek [nyomtatott];

felszerelések nyomtatáshoz és könyvkötéshez; fénymásolópapír, nyomtatópapír; kartonpapírból készült

nyomtatott reklámtáblák; képek nyomtatott fényképek formájában; nagyformátumú nyomtatványok; nyomtató

bélyegzők; nyomtatott anyagok oktatási célokra; nyomtatott anyagok színminta formájában; nyomtatott

bizonyítványok, oklevelek; nyomtatott brossúrák; nyomtatott emblémák; nyomtatott festmény reprodukciók;

nyomtatott folyóiratok, magazinok; nyomtatott kártyák; nyomtatott minták; nyomtatott meghívók; nyomtatott

műsorfüzetek; nyomtatott naptárak; nyomtatott oklevelek; nyomtatott reklámanyagok; nyomtatott vizuális

 anyagok; papírból készült nyomtatott reklámtáblák.

 40    Nyomdai kivitelezés, nyomdai utómunkálatok; nyomdai kivitelezés, nyomdai utómunkálatok [vágás];

nyomdai kivitelezés, nyomdai utómunkálatok [összehajtás, hajtogatás]; nyomdai kivitelezés, nyomdai

utómunkálatok [kötés]; nyomdai szedés; nyomtatási, nyomdai szolgáltatások; digitális nyomtatás; 3D nyomtatás;

diafilmek feldolgozása, nyomtatási szolgáltatások; digitálisan tárolt képek és fényképek nyomtatása; fénykép

gravírozás nyomtatványokra; fényképek digitális médiafelületről való nyomtatása; képek tárgyakra való

nyomtatása; könyvek és más dokumentumok digitális nyomtatásának szolgáltatásai; nyomatok, nyomtatott

anyagok vagy fóliák montírozása, összeállítása; nyomtatás textilekre; nyomtatási szolgáltatásokkal kapcsolatos

információnyújtás; nyomtatott anyagok kötése; papíráruk nyomtatása; reklámanyagok nyomtatása; vállalati nevek

 és logók egyedi nyomtatása mások árui promóciójának és reklámozásának céljára.

 42    Grafikai tervezés; grafikák készítése; grafikai szolgáltatások; számítógépes grafikai szolgáltatások; grafikai

illusztrációs szolgáltatások; kereskedelmi grafikai tervezés; grafikai tervező szolgáltatás; grafikai illusztrációk

tervezése; számítógépes grafikai tervezési szolgáltatások; ipari és grafikai tervezés; weboldalak készítésére

szolgáló tervezés és grafikai tervezés; grafikai tervezés és színvilág megtervezése egységes vállalati arculathoz;

 internetes weboldalak készítésére szolgáló tervezés és grafikai tervezés; nyomtatott anyag szerkesztése.

 ( 111 )  238.936

 ( 151 )  2022.09.22.

 ( 210 )  M 22 00885

 ( 220 )  2022.04.01.

 ( 732 )  Dunaújvárosi Szakképzési Centrum, Dunaújváros (HU)

 ( 740 )  Király György, Budapest
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( 546 )

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

szervezése és lebonyolítása; kollokviumok szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 tesztek szervezése.

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

 ( 111 )  238.937

 ( 151 )  2022.09.22.

 ( 210 )  M 22 00649

 ( 220 )  2022.03.07.

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

 ( 740 )  FÖLDES Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Szójapástétommal készült pogácsák; szójapogácsák; zöldségalapú húshelyettesítők; gyorsfagyasztott, készre

 sütött, növényi fehérjéből formázott termék; szójaalapú ételszeletek.

 ( 111 )  238.938

 ( 151 )  2022.09.22.

 ( 210 )  M 22 00647

 ( 220 )  2022.03.07.

 ( 732 )  ELECTROMAXX EUROPE Kft., Csomád (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre

  

( 546 )

 ( 511 )   18    Táskák, kézitáskák; hátizsák, hátitáska; kulcstartók.

  21    Bögrék, korsók; csészék és bögrék; kulacsok [üresen].

 25    Ruházati cikkek; férfi, női és gyermek ruházat; lábbelik; férfi és női lábbeli; edzőcipők, sportcipők;

 bakancsok, csizmák; sapkák; kesztyűk; sálak; sportruházat; pólók; felsőruházat; alsóruházat; zoknik.

 35    Ruházati cikkek és ruházati kiegészítők értékesítésével kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; ruházati

kiegészítőkkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi,
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nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: táskák, kézitáskák, hátizsák, hátitáska, bögrék,

korsók, csészék és bögrék, kulacsok [üresen], ruházati cikkek, férfi, női és gyermek ruházat, lábbelik, férfi és női

lábbeli, edzőcipők, sportcipők, bakancsok, csizmák, sapkák, kesztyűk, sálak, sportruházat, pólók, felsőruházat,

 alsóruházat, zoknik, kulcstartók.

 ( 111 )  238.939

 ( 151 )  2022.09.22.

 ( 210 )  M 22 00645

 ( 220 )  2022.03.07.

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

 ( 740 )  FÖLDES Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Szójapogácsák; szójapástétommal készült pogácsák; zöldségalapú húshelyettesítők; növényi alapú snackek;

szójaalapú ételszeletek; panírozott, készre sütött, gyorsfagyasztott, növényi fehérjéből formázott fánk alakú

 termék.

 ( 111 )  238.940

 ( 151 )  2022.09.22.

 ( 210 )  M 22 00643

 ( 220 )  2022.03.07.

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

 ( 740 )  FÖLDES Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Növényi alapú snackek; szójaalapú ételszeletek; szójapástétommal készült pogácsák; szójapogácsák;

zöldségalapú húshelyettesítők; panírozott, készre sütött, gyorsfagyasztott, növényi fehérjéből formázott fánk

 alakú termék.

 ( 111 )  238.941

 ( 151 )  2022.09.22.

 ( 210 )  M 22 00636

 ( 220 )  2022.03.06.

 ( 732 )  Tóth Áron Gergely, Budapest (HU)

 ( 541 )  Anterior

 ( 511 )  35    Marketing menedzsment tanácsadás; menedzsment tanácsadás; értékesítési menedzsment-szolgáltatások;

kereskedelmi üzleti menedzsment; szerzők és írók üzleti menedzsmentje; szórakoztatóipari előadók üzleti

menedzsmentje; üzleti adminisztráció és menedzsment; üzleti menedzsment; üzleti menedzsment

 előadóművészek részére; zenei előadók üzleti menedzsmentje; zenészek üzleti menedzsmentje.

 41    Színházi előadások művészeti menedzsmentje, vezetése; show-műsorok szervezése [impresszáriók

szolgáltatásai]; zenei előadások művészeti menedzsmentje, vezetése; előadó-művészeti oktatás; menedzsment

 ismeretekkel kapcsolatos előadási szolgáltatások.
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 ( 111 )  238.942

 ( 151 )  2022.09.22.

 ( 210 )  M 22 01023

 ( 220 )  2022.04.19.

 ( 732 )  Darányi Szilvia, Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Dr. Tóth Judit, Kecskemét

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Esküvői ruhák; sportruhák és -mezek; ruházati cikkek.

  45    Ruházat kölcsönzése; menyasszonyi ruhák kölcsönzése.

 ( 111 )  238.943

 ( 151 )  2022.09.22.

 ( 210 )  M 22 00648

 ( 220 )  2022.03.07.

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

 ( 740 )  FÖLDES Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Növényi alapú snackek; zöldségalapú húshelyettesítők; szójaalapú ételszeletek; panírozott, készre sütött,

 gyorsfagyasztott, növényi fehérjéből formázott termék.

 ( 111 )  238.944

 ( 151 )  2022.09.22.

 ( 210 )  M 22 00626

 ( 220 )  2022.03.03.

 ( 732 )  DigInStore Zrt., Gyöngyös (HU)

 ( 740 )  Varnyú Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  füstmentes kávészünet

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

  38    Távközlési szolgáltatások.

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

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

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  238.945

 ( 151 )  2022.09.22.

 ( 210 )  M 21 02366

 ( 220 )  2021.06.14.

 ( 732 )  Alfabrand Kft., Nyíregyháza (HU)
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( 546 )

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

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

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

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

ételízesítő [fűszer]; fahéj [fűszer]; gyömbér [fűszer]; szegfűszeg [fűszer]; szezámmagok [fűszerek];

 vörösáfonya-szósz [ízesítők/fűszerek]; jég [fagyott víz].

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

 más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

  33    Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

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

  38    Távközlési szolgáltatások.

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

 ( 111 )  238.946

 ( 151 )  2022.09.22.

 ( 210 )  M 22 00895

 ( 220 )  2022.04.04.

 ( 732 )  Détári Vilmos, Szeged (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  44    Fizioterápia, fizikoterápia; fizioterápiás szolgáltatások; gyógytornával kapcsolatos egészségügyi ellátás;

emberi egészségügyi szolgáltatások; egészségügyi szolgáltatások nyújtása; irányított egészségügyi szolgáltatások;

egészségügyi központok szolgáltatásai; ápolási szolgáltatások (egészségügyi); egészségügyi tanácsadási és

 információs szolgáltatások; egészségügyi ellátással kapcsolatos információs szolgáltatások.

 ( 111 )  238.948

 ( 151 )  2022.09.22.

 ( 210 )  M 22 01015

 ( 220 )  2022.04.15.

 ( 732 )  Netfoglaló Erőforrás-gazdálkodási Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Pál Roberta Lívia, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  35    Élelmiszerekkel kapcsolatos online és offline kiskereskedelmi szolgáltatások, élelmiszerekkel kapcsolatos

 online és offline nagykereskedelmi szolgáltatások.

  43    Éttermi szolgáltatások; kávéházak.

 ( 111 )  238.949

 ( 151 )  2022.09.22.

 ( 210 )  M 22 00770

 ( 220 )  2022.03.21.

 ( 732 )  Berta András, Szeged (HU)

 ( 740 )  Bajcsay Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  36    Adósságrendezési szolgáltatások; alkuszi/ügynöki tevékenység; árajánlatok előkészítése költségbecslési

célokra; ingatlanközvetítés; ingatlanok értékbecslése; pénzügyi elemzések; pénzügyi értékbecslés [biztosítás,

bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi elemzés és tanácsadás; pénzügyi tanácsadás; pénzügyi tanácsadási és

 konzultációs szolgáltatások.

 ( 111 )  238.950

 ( 151 )  2022.09.22.

 ( 210 )  M 22 00627

 ( 220 )  2022.03.03.

 ( 732 )  DigInStore Zrt., Gyöngyös (HU)

 ( 740 )  Varnyú Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  füstmentes cigiszünet

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

  38    Távközlési szolgáltatások.

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

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

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  238.951

 ( 151 )  2022.09.22.

 ( 210 )  M 21 02731

 ( 220 )  2021.07.12.

 ( 732 )  Klement Péter, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  KLEMING AZ INGATLAN APP

 ( 511 ) 9    Számítógépes szoftverfejlesztési eszközök; számítógép szoftverek alkalmazás-programozó interfészekként

való használatra (API); alkalmazás-programozási interfész (API) szoftveralkalmazások építéséhez; szoftver

szervezéshez, megtekintéshez, online hirdetési szolgáltatások biztosításához vagy elektronikus média vagy

információ egyéb módon történő biztosításához számítógépen, interneten és kommunikációs hálózatokon

keresztül; képek, audiovizuális és videotartalmak módosításának és továbbításának lehetővé tételéhez használatos
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számítógépes szoftverek; a felhasználók számára elektronikus üzleti tranzakciók számítógépes és kommunikációs

világhálózaton keresztüli lebonyolítását lehetővé tevő letölthető e-kereskedelmi számítógépes szoftverek;

elektronikus figyelmeztető üzenetek, értesítések és emlékeztetők küldésére szolgáló számítógépes szoftverek;

számítógépes kereső szoftverek; alkalmazás programozási felület (API) az AI (mesterséges intelligencia)

platformok fejlesztéséhez; szoftverek; számítógépes szoftver elektronikus üzenetek, grafikák, képek, hang- és

audiovizuális tartalom küldésére és fogadására számítógéppel az interneten és a kommunikációs hálózatokon;

képek, grafikák, audioanyagok, videoanyagok és szövegek feldolgozására szolgáló szoftverek; szoftver képek,

audio, audiovizuális és videotartalmak, fényképek, videók, adatok, szöveg, üzenetek, megjegyzések, reklámok,

médiahirdetési kommunikáció és információ átadására; ügyfélkapcsolat-kezelési (CRM) szoftver; üzenetküldő

 szoftver.

 35    Marketing, reklám és promóciós szolgáltatások; piackutatási és tájékoztató szolgáltatások biztosítása; mások

áruinak és szolgáltatásainak reklámozása az interneten és kommunikációs hálózatokon keresztül; üzleti és

reklámszolgáltatások; konzultációs szolgáltatások a reklám és marketing területén; harmadik fél szolgáltatásainak

és termékeinek cseréjének és értékesítésének lehetővé tétele számítógépes és kommunikációs hálózatokon

keresztül; online piacterek biztosítása áruk és/vagy szolgáltatások értékesítői számára; online eszközök biztosítása

eladók és vevők összehozása céljából; reklámozási és információterjesztési szolgáltatások, elsősorban

kategorizált reklámfelületek biztosítása a számítógépes világhálózaton keresztül; online számítógépes adatbázisok

és online kereshető adatbázisok biztosítása az apróhirdetések területén; reklámszolgáltatások; internetes és

kommunikációs hálózatokon keresztül történő reklámterjesztés mások számára; mások áruinak és

szolgáltatásainak reklámozása internetes és kommunikációs hálózatokon keresztül történő video reklámok

terjesztésével; reklámszolgáltatások, nevezetesen online hirdetések célzása és optimalizálása; üzleti

menedzsment; üzleti adminisztráció, irodai funkciók; marketing és reklámtevékenységgel kapcsolatos üzleti

konzultáció; médiatervezés és médiavásárlási szolgáltatások; márka(név) tanácsadás; reklámanyagok tervezése

 mások számára; időpont-ütemezési szolgáltatások.

 36    Pénzügyi tranzakció feldolgozó szolgáltatások; számlafizetési adatok elektronikus feldolgozása és küldése

számítógépes és kommunikációs hálózatok használóinak; elektronikus tőkeátutalás; hitelkártya, betéti kártya

tranzakció-feldolgozási szolgáltatások; kereskedelmi szolgáltatások, nevezetesen fizetési tranzakció-feldolgozási

szolgáltatások; elektronikus mobil fizetési szolgáltatások nyújtása mások számára; pénzügyi szolgáltatások;

fizetési feldolgozó szolgáltatások; pénzügyi tranzakciós szolgáltatások; ingatlan- és vagyonkezelési

 szolgáltatások; ingatlantulajdonnal és épületekkel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások.

 38    Fényképmegosztó és videomegosztó szolgáltatások, nevezetesen digitális fényképfájlok, videók és

audiovizuális tartalom elektronikus továbbítása az internethasználók körében; távközlés; hozzáférés biztosítása

számítógépes, elektronikus és online adatbázisokhoz; távközlési szolgáltatások, nevezetesen adatok, üzenetek,

grafikák, fényképek, képek, hang- és videoanyagok, információk elektronikus továbbítása; online kommunikációs

fórumok biztosítása ingatlanokkal kapcsolatos témakörökben; a mobileszköz és webhely felhasználóit más helyi

vagy globális weboldalakra irányító online kommunikációs kapcsolódási pontok rendelkezésre bocsátása; online

csevegőszobák, azonnali üzenetküldési szolgáltatások és elektronikus hirdetőtáblák biztosítása; audio-, szöveg- és

videoközvetítési szolgáltatások interneten vagy más kommunikációs hálózatokon keresztül; számítógépes

 adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása az ingatlanhirdetések területén.

 42    Számítógépes szolgáltatások, különösen a regisztrált felhasználók számára csoportok és rendezvények

szervezését, vitákban való részvételt, valamint társadalmi, üzleti és közösségi hálózatépítésbe történő

bekapcsolódást lehetővé tevő virtuális közösségek létrehozása; számítógépes szolgáltatások, köztük webkeresők

(keresőmotorok) biztosítása globális számítógépes és kommunikációs hálózaton történő adatszerzéshez; kereshető

adatbázisok biztosítása; virtuális közösség létrehozására, valamint hang- és videoanyagok, fényképek, szövegek,

tartalom és adatok továbbítására szolgáló szoftverek biztosítása; olyan szoftverek biztosítása, amelyek lehetővé

tesznek a felhasználók számára elektronikus üzleti tranzakciókat az interneten és a kommunikációs hálózatokon

keresztül; értesítések, figyelmeztető üzenetek küldésére, és elektronikus üzenetek küldésére és fogadására

szolgáló, valamint a felhasználók számára elektronikus üzleti tranzakciók globális számítógépes hálózaton
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keresztüli végrehajtását lehetővé tevő szoftvereket kínáló szoftver mint szolgáltatás (SAAS) szolgáltatások; olyan

alkalmazásprogramozási felület (API) biztosítása, amely a felhasználók számára lehetővé tesz elektronikus üzleti

monetáris tranzakciókat az interneten keresztül; szoftverek elektronikus fizetések feldolgozására; platform mint

szolgáltatás (PAAS) szolgáltatásokat tartalmazó szoftverek, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára

üzleti és e-kereskedelmi tranzakciók végrehajtását; helymeghatározó szoftver biztosítása az érdeklődésre számot

tartó áruk, szolgáltatások és események helyének keresésére, meghatározására és megosztására;

alkalmazás-szolgáltató (ASP), amely helymeghatározó szoftverrel rendelkezik az érdeklődésre számot tartó áruk,

 szolgáltatások és események helyének keresésére, meghatározására és megosztására.

 ( 111 )  238.956

 ( 151 )  2022.09.27.

 ( 210 )  M 22 00872

 ( 220 )  2022.03.31.

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

 ( 740 )  dr. Béres Evelin Erzsébet, Budapest

 ( 541 )  PRESKEDON

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

 ásványi élelmiszer-kiegészítők, étrend-kiegészítők.

 ( 111 )  238.959

 ( 151 )  2022.09.27.

 ( 210 )  M 21 03350

 ( 220 )  2021.09.22.

 ( 732 )  Pásztor Zsolt, Miskolc (HU)

 ( 541 )  AQA

 ( 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).

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

 élelmiszerek és italok tartósítása; fém megmunkálás; üveg megmunkálás; kerámia megmunkálás.

 ( 111 )  238.960

 ( 151 )  2022.09.27.

 ( 210 )  M 21 03782

 ( 220 )  2021.11.10.

 ( 732 )  Arosa Kft., Miskolc (HU)

 ( 541 )  Naragh

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

zöldségek, zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt; tejszín; kefir; ivójoghurtok;

 ízesített tej; tejpor italokhoz; étkezési olajok és zsírok.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

 ( 111 )  238.961

 ( 151 )  2022.09.27.

 ( 210 )  M 21 02821

 ( 220 )  2021.07.21.

 ( 732 )  Pécsi Tudományegyetem, Pécs (HU)
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 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  11    Diagnosztikai készülékek gyógyászati használatra; gyógyászatban használt diagnosztikai készülékek

májösszetétel vizsgálatra, bioimpedancia mérésre, májzsírosodás meghatározására, roncsolásmentes diagnosztikai

 eljárásra.

 44    Klinikák, orvos rendelők szolgáltatásai; egészségügyi berendezések kölcsönzése; orvosi berendezések

kölcsönzése; orvosi ellátás; orvosi rendelők; orvosi szolgáltatások; orvosi szűrővizsgálatok; májösszetétel

 vizsgalat; bioimpedancia mérés; májzsírosodás meghatározása; roncsolásmentes diagnosztikai eljárások.

 ( 111 )  238.962

 ( 151 )  2022.09.27.

 ( 210 )  M 21 02658

 ( 220 )  2021.07.06.

 ( 732 )  Pataki Ágnes, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Táplálékkiegészítők és diétás készítmények, étrend-kiegészítők; étrend-kiegészítő italok; étrend-kiegészítő

porok, -tabletták; nem gyógyászati célú étrend-kiegészítők emberek számára; nem gyógyászati célú

 étrend-kiegészítők emberi fogyasztásra.

  35    Vitaminokkal, táplálékkiegészítőkkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

 ( 111 )  238.963

 ( 151 )  2022.09.27.

 ( 210 )  M 21 03781

 ( 220 )  2021.11.10.

 ( 732 )  Arosa Kft., Miskolc (HU)

  

( 546 )

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

zöldségek, zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt; tejszín; kefir; ivójoghurtok;

 ízesített tej; tejpor italokhoz; étkezési olajok és zsírok.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

 ( 111 )  238.964

 ( 151 )  2022.09.27.

 ( 210 )  M 21 03515
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 ( 220 )  2021.10.08.

 ( 732 )  BÁV Aukciósház és Záloghitel Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  BÁV

 ( 511 )  35    Ékszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; aukciós és fordított aukciós szolgáltatások;

internetes aukciók szervezése; aukciós eladások lebonyolítása; aukciók szervezése és lebonyolítása; aukciós

értékesítések, eladások megszervezése és irányítása; internetes aukciók megrendezése és lebonyolítása; törtarany

 felvásárlás, beszámítás; saját készítésű ékszer forgalmazása.

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

széfszolgáltatások; műtárgyak értékbecslése; zálogház szolgáltatások; zálogkölcsönzési szolgáltatások; régiségek

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

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

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

 készpénz kifizetéssel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások.

  37    Ékszerek foglalatainak javítása; ékszerjavítás; ékszer polírozása.

  40    Megrendelésre egyedi ékszer készítése.

  41    Felnőttképzés.

 ( 111 )  238.965

 ( 151 )  2022.09.27.

 ( 210 )  M 21 03324

 ( 220 )  2021.09.21.

 ( 732 )  Träger Gábor, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Sili Dóra, Budapest

 ( 541 )  Világjáték

 ( 511 )  28    Játékok, játékszerek (amelyek a játékterápiához és a játékdiagnosztikához használatosak); pszichológiai

tesztjátékok; bábgarnitúrák; bábkészletek; emberi foglalkozást idéző figurák; játék babák; bábuk; bababútorzat;

babaruhák; babaházak; babaszobák; cumisüvegek játék babáknak; építőjátékok; építőkockák; játék fa épületek

(ház, templom, torony, vár, gyár, óvoda, kórház, sátor, cirkusz); állatfigurák mint játékszerek; játékautók;

méretarányos kicsinyített járműmodellek; táblák játékokhoz; textilfigurák mint játékszerek; falfigurák mint

játékszerek; játék sárkányok; játék mesefigurák, amely áruk kizárólag a játékterápiához és a játékdiagnosztikához

 használatosak.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek, adminisztráció és szervezés; irodai munkák; árubemutatás;

szövegfeldolgozás; hirdetési oldalak készítése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése;

kereskedelmi és reklámcélú kiállítások; vásárok szervezése; szakmai konzultációk üzleti ügyekben; üzleti

 menedzselés, amely szolgáltatások kizárólag a játékterápiával és a játékdiagnosztikával kapcsolatosak.

 41    Nevelés; szakmai képzés; pszichológiai oktatás; mentálhigiéniás oktatási tanácsadás; alkotóműhelyek

szervezése és lebonyolítása; élő előadások bemutatása; konferenciák szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás;

nevelési célú kiállítások szervezése, lebonyolítása; szövegek kiadása (nem reklámcélú), amely szolgáltatások

 kizárólag a játékterápiával és a játékdiagnosztikával kapcsolatosak.

 ( 111 )  238.966

 ( 151 )  2022.09.27.

 ( 210 )  M 21 03684

 ( 220 )  2021.10.27.

 ( 732 )  Zheng Shancai, Budapest (HU)

 ( 740 )  Wanshida Kft., Budapest

 ( 541 )  Maker's Myth

 ( 511 )  25    Alsóruházat, fehérneműk; alsószoknyák; alvómaszkok; ascot nyakkendők; atlétatrikók; baba nadrágok

[ruházat]; ballonkabátok [ruházat]; beépített LED-eket tartalmazó ruházat; boák [nyakbavalók]; bokacsizmák (1);

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

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2482



bokacsizmák (2); bokszer alsónadrágok, bokszeralsók; bőrruházat (1); bugyik; bundák, szőrmék [ruházat];

csecsemőkelengyék, babakelengyék; csípőszorítók; csősálak; csuklyák, kapucnik [ruházat]; csúszásgátlók

lábbelikhez; díszzsebkendők [ruházat]; dzsekik; egyenruhák; esőruha; fejre való sálak, fejkendők; fejszalagok

[ruházat]; felsőruházat; fém cipőkellékek; fityulák; futballcipők; fürdőköpenyek, fürdőköntösök; fürdőnadrágok,

úszónadrágok; fürdőpapucsok; fürdőruhák, úszódresszek; fürdőszandálok, fürdőcipők; fűzős bakancsok, csizmák;

gallérok [ruházat]; hálóköntösök, pongyolák; harisnyaáruk, kötöttáruk; harisnyák; harisnyanadrágok;

harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók (1); harisnyatartók, harisnyakötők, zoknitartók (2); harisnyatartók,

harisnyakötők, zoknitartók (3); hímzett ruhadarabok; hónaljvédők; horgászmellények; hosszúnadrágok (1);

hosszúnadrágok (2); ingek; izzadtságfelszívó harisnyák; izzadtságfelszívó zoknik; izzadtságfelszívó alsóneműk;

jelmezek; kabátok, dzsekik; kötények [ruházat]; kötöttáruk [ruházat]; lábbelik (1); lábbelik (2); legging nadrágok,

cicanadrágok; magas szárú lábbelik; mellények; miseingek; miseruhák, kazulák; mitrák, püspöksüvegek; muffok

[ruházat]; műbőr ruházat; nadrágleszorítók, pantallók; overallok, munkaruhák; öltönyök; öntapadós melltartók;

övek [ruházat]; papucsok; pénztartó övek [ruházat]; pizsamák; pólók; poncsók; prémsálak [szőrmék]; pruszlikok,

míderek, fűzős mellények; pufi dzsekik [ruházat]; pulóverek; pulóverek, kötött pulóverek; rash guard felső

ruházat; rövid ujjú ingek; ruházati cikkek; sálak; sapkák; sárcipők, gumicsizmák; síbakancsok, sícipők;

síkesztyűk; skortok [sportszoknyák]; spárgatalpú cipők vagy szandálok; sportcipők (1); sportcipők (2);

strandcipők; strandruházat; szandálok; szoknyák; szőrmebéléses kabátok; tornacipők; tornaruházat; trikó

 [alsónemű], kombiné; trikók; turbánok; úszósapkák; zoknik; zuhanyzó sapkák.

 ( 111 )  238.967

 ( 151 )  2022.09.27.

 ( 210 )  M 22 00866

 ( 220 )  2022.03.31.

 ( 732 )  Lenkey Ákos, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  BUDALOVINPETS

 ( 511 )   18    Ruházat állatoknak; nyakörvek; pórázok; hámok állatoknak.

  21    Etetőtálak állatoknak.

  28    Játékok.

 ( 111 )  238.968

 ( 151 )  2022.09.27.

 ( 210 )  M 22 00611

 ( 220 )  2022.03.02.

 ( 732 )  Dereszla Kft., Bodrogkeresztúr (HU)

 ( 541 )  Bosseq

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok (a sörök kivételével).

 ( 111 )  238.969

 ( 151 )  2022.09.27.

 ( 210 )  M 22 00861

 ( 220 )  2022.03.31.

 ( 732 )  THE PROCTER & GAMBLE COMPANY, Cincinnati, Ohio 45202 (US)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 ) 3    Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztítószerek; polírozó készítmények;

súrolószerek; csiszolószerek; szappanok; dezodorok személyes használatra; izzadásgátlók; nem gyógyhatású

testápoló készítmények; kozmetikai készítmények testápoláshoz; kézápoló készítmények; tusfürdők; testápolók;

 tusoló- és fűrdőzselék; fűrdőhabok; testpermetek (test spray-k).

 ( 111 )  238.970

 ( 151 )  2022.09.27.

 ( 210 )  M 22 00306

 ( 220 )  2022.02.01.

 ( 732 )  Nagy Zoltán, Dunaújváros (HU)

 Fülöp Gábor, Nagyvenyim (HU)

 Gere Noémi, Nagyvenyim (HU)

 Király Zsolt, Dunaújváros (HU)

 Fenyvesi László, Dunaújváros (HU)

 Fekete Zoltán, Dunaföldvár (HU)

 Siposs Kornélia, Baracs (HU)

 Szenczi Péter, Dunaújváros (HU)

 Somogyi Anita Krisztina, Dunaújváros (HU)

 Jankovics Gábor, Dunaújváros (HU)

 Pálfi László, Dunaúváros (HU)

 Szmolnik Péter, Ócsa (HU)

 Ambrus Vanda, Dunaújváros (HU)

 Bazsó László, Dunaújváros (HU)

 Török Rudolf, Dunaújváros (HU)

 Szabó Eszter, Rácalmás (HU)

 Berczi Imre Gergő, Dunaújváros (HU)

 Suplicz Gábor Bernát, Előszállás (HU)

 Ruff László, Győr (HU)

 Merő Sándor, Dunaújváros (HU)

 Szakali László Zoltán, Nagyvenyim (HU)

 Bozó Gyula, Rudabánya (HU)

 Prekop Edit, Dunaföldvár (HU)

 Berczi Tamás, Dunaújváros (HU)

 Kótai László, Kulcs (HU)

 Frigyer Szilvia, Dunaújváros (HU)

 Vasi Henrik, Nagyvenyim (HU)

 Pethe György, Dunaújváros (HU)

 Székely Zoltán, Dunaújváros (HU)

 ( 740 )  Fülöp Gábor, Nagyvenyim

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Közösségi kulturális rendezvények szervezése; kulturális célú műhelyek; kulturális célú rendezvények

szervezése; kulturális események lebonyolítása; kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása; kulturális

tevékenységek; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos szemináriumok rendezése; kulturális tevékenységekkel
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kapcsolatos konferenciák szervezése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése és tartása; szabadidős

 szolgáltatások.

 ( 111 )  238.971

 ( 151 )  2022.09.27.

 ( 210 )  M 22 00732

 ( 220 )  2022.03.17.

 ( 732 )  Whitelab Service Kft., Budapest (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Kereskedelmi és marketing szolgáltatások laboreszközök, egészségügyi és étrend-kiegészítő termékek,

 orvosi eszközök, orvostechnikai eszközök kereskedelmével kapcsolatban.

 44    Egészségügyi labordiagnosztikai szolgáltatások, vérvizsgálat, molekuláris biológiai vizsgálatok,

 mikrobiológiai vizsgálatok, virológiai vizsgálatok, leletezés; foglalkozásegészségügyi szolgáltatás.

 ( 111 )  238.972

 ( 151 )  2022.09.27.

 ( 210 )  M 22 00402

 ( 220 )  2022.02.10.

 ( 732 )  Autodrom BM Park Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  DR. HORVÁTH ZSUZSA Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 111 )  238.973

 ( 151 )  2022.09.27.

 ( 210 )  M 22 00031

 ( 220 )  2022.01.06.

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

  

( 546 )

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

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

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

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  238.974

 ( 151 )  2022.09.27.

 ( 210 )  M 22 00395

 ( 220 )  2022.02.10.

 ( 732 )  Artner Balázs, Budapest (HU)

 ( 541 )  Bátor Angol

 ( 511 )   41    Nyelvoktatás, nyelvtanítás.

 ( 111 )  238.975

 ( 151 )  2022.09.27.
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 ( 210 )  M 22 00390

 ( 220 )  2022.02.10.

 ( 732 )  Holler Kitti, Üröm (HU)

 dr. Kovács Patrik, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  MiniBig, ugyanaz kicsiknek és nagyoknak

 ( 511 )  20    Bútorok; bútorelemek; bútoregységek; kárpitozott bútor; fejtámaszok [bútorok]; nappali bútorok; alakítható

bútorok; beltéri bútorok; kárpitozott átalakítható bútorok; bútorok és lakberendezési tárgyak; üléshuzatok

[méretre szabott] bútorokhoz; illeszkedő szövetből készült bútorhuzatok; cserélhető üléshuzatok [méretre szabott]

bútorokhoz; ágyak, ágyneműk, matracok, párnák, díszpárnák; ágyak gyermekeknek; bútoralkatrészek,

bútorelemek [nem fémből]; bútorhuzatok (formára igazított -); bútorlábak; bútorlábak (nem fémből);

csavarmenetes rögzítések, nem fémből; csavarmenetes nem fémből készült rögzítők; dívány alapok; díványágyak,

ágyneműtartós ágyak; díványok, kerevetek; fejtámasztó párnák; fotelek, karosszékek; garnitúrák társalgókba,

szalonokba; gyerekbútorok; hintaszékek; heverők; kanapéágyak; kanapék; kanapék, díványok; karfák;

karosszékek, sezlonok; kerevetek, pamlagok; lábtartók; lakástextilek [párnák]; lounge-bútorok; méretre szabott

huzatok bútorokhoz; nyakpárnák [nem gyógyászati vagy sebészeti használatra]; ottománok [kerevetek, puffok,

lábtartók]; padok [bútorok]; párnák, fejpárnák; párnák (kárpitok); puffok [bútorok]; rejtett rögzítőeszközök

nemfém anyagokból; relax fotelek; textilhuzatok [méretre szabott] bútorokhoz; ülőbútorok; ülőpárnák bútorok

részeként; védőhuzatok bútorokhoz [méretre szabott]; védőtakarók bútorokhoz [méretre szabott];

 zsámolyok/támlátlan székek.

 40    Bútorok igény szerinti gyártása; bútorok gyártása megrendelések és kikötések alapján; anyagok, kelmék

beszegése; anyagok összeállítása mások megrendelése szerint; anyagok szabása; áruk egyedi gyártása; hímzés;

kárpitszövési szolgáltatások; kelme szabása; kelmefestés; kelmék beszegése; kelmék, szövetek gyűrésállóvá

tétele; kézimunka [egyedi gyártás]; kézimunka/hímzés; motívumok, minták applikálása textíliákra; mintanyomás

textíliákra; nem szőtt textilek festése; steppelés; szövetek szabása; textilanyagok beszegése; textilanyagok

formázása; textilanyagok kezelése; varrás [egyedi gyártás]; védőhuzatok gyártása rendelésre; bútorok

 monogrammal való ellátása; személyre szabott bútorgyártás.

 ( 111 )  238.976

 ( 151 )  2022.09.27.

 ( 210 )  M 22 00398

 ( 220 )  2022.02.10.

 ( 732 )  Kelet-Mecsek Kultúrmisszió Szolgáltató Szociális Szövetkezet, Hosszúhetény (HU)

 ( 740 )  dr. Potocsár Enikő, Pécs

  ( 546 )

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

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  238.977

 ( 151 )  2022.09.27.

 ( 210 )  M 22 00411

 ( 220 )  2022.02.11.

 ( 732 )  SEE NEW Kft., Hajdúnánás (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Vitamin italok.
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 32    Energiaitalok; vitamintartalmú italok; vitaminnal dúsított alkoholmentes italok; vitaminnal dúsított

 szénsavas víz [italok]; vitaminokkal és ásványi sókkal dúsított alkoholmentes italok.

  33    Alkoholos italok (sörök kivételével).

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: vitamin italok, energiaitalok, alkoholos italok (sörök kivételével), vitamintartalmú italok,

vitaminnal dúsított alkoholmentes italok, vitaminnal dúsított szénsavas víz [italok], vitaminokkal és ásványi

 sókkal dúsított alkoholmentes italok.

 ( 111 )  238.978

 ( 151 )  2022.09.27.

 ( 210 )  M 22 00653

 ( 220 )  2022.03.07.

 ( 732 )  AYURA HERBAL Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre

 ( 541 )  AYURA

 ( 511 ) 5    Gyógyhatású teák; gyógyhatású teák, főzetek; fogyasztó kapszulák; diétás táplálékkiegészítők; humán

étrend-kiegészítők; nem gyógyászati célú étrend-kiegészítők emberek számára; étrend-kiegészítő italpor

 keverékek; étrend-kiegészítő italkeverékek; kollagén gyógyászati célokra.

 30    Tea; teapárnák; előkészített kávés italok; fagyasztva szárított kávék; fogyasztásra kész kávé és kávé alapú

italok; főként kávét tartalmazó italok; instant kávé; ízesített kávék; kávé; kávé alapú italok; kávé- és teapótlók;

kávé kifőtt formában; kávé őrölt formában; kávé, pörköletlen; kávé, tea, kakaó és helyettesítőik; kávébab;

kávéból készült italok; kávéitalok; kávéhelyettesítők [pótkávé vagy növény készítmények kávéként felhasználva];

kávék [pörkölt, porított, szemcsés formában vagy italokban]; kávékivonatok; kávékeverékek; szemes kávék;

pörkölt kávébab; pörköletlen kávék; őrölt kávé; növényi alapú kávépótlók; koffeinmentes kávé;

 kávékoncentrátumok; kapucsínók; instant kapucsínók.

  32    Gyümölcslé; gyümölcslé koncentrátumok; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; üdítőitalok.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: gyógyhatású teák; gyógyhatású teák, főzetek, fogyasztó kapszulák, diétás táplálékkiegészítők,

humán étrendkiegészítők, nem gyógyászati célú étrendkiegészítők emberek számára, étrend-kiegészítő italpor

keverékek, étrend-kiegészítő italkeverékek, kollagén gyógyászati célokra, tea, teapárnák, előkészített kávés italok,

fagyasztva szárított kávék, fogyasztásra kész kávé és kávé alapú italok, főként kávét tartalmazó italok, instant

kávé, ízesített kávék, kávé, kávé alapú italok, kávé- és teapótlók, kávé kifőtt formában, kávé őrölt formában,

kávé, pörköletlen, kávé, tea, kakaó és helyettesítőik, kávébab, kávéból készült italok, kávéitalok,

kávéhelyettesítők [pótkávé vagy növény készítmények kávéként felhasználva], kávék [pörkölt, porított, szemcsés

formában vagy italokban], kávékivonatok, kávékeverékek, szemes kávék, pörkölt kávébab, pörköletlen kávék,

őrölt kávé, növényi alapú kávépótlók, koffeinmentes kávé, kávékoncentrátumok, kapucsínók, instant kapucsínók,

 gyümölcslé koncentrátumok, gyümölcsitalok és gyümölcslevek, üdítőitalok.

 ( 111 )  238.979

 ( 151 )  2022.09.27.

 ( 210 )  M 22 00383

 ( 220 )  2022.02.09.

 ( 732 )  Sevinger István, Veszprém (HU)

 ( 541 )  Polyface 3D

 ( 511 )   42    Gyártáshoz kapcsolódó mérnöki tanácsadó szolgáltatások.

 ( 111 )  238.980

 ( 151 )  2022.09.27.

 ( 210 )  M 22 00384
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 ( 220 )  2022.02.09.

 ( 732 )  Primus Zoltán, Tatabánya (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Akadémiák [oktatás]; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; konferenciák szervezése és

lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; mentorálás; oktatási tanúsítási szolgáltatások,

nevezetesen képzés és vizsgáztatás; oktatási vizsgáztatás; oktatáskutatás; szakmai átképzés; szemináriumok

 szervezése és lebonyolítása.

 45    Jogi dokumentumok elkészítése; jogi felügyeleti szolgáltatások; jogi képviseleti szolgáltatások; jogi kutatás;

jogi megfelelés ellenőrzése; jogi szolgáltatások a bevándorlás terén; jogi szolgáltatások szerződések tárgyalásával

kapcsolatban harmadik fél számára; jogi tanácsadás pályázati felhívások megválaszolásában; jogi tanácsadás

 szabadalmak feltérképezésével kapcsolatban; képviselet jogvitákban [jogi szolgáltatások]; közbenjárás.

 ( 111 )  238.981

 ( 151 )  2022.09.27.

 ( 210 )  M 22 00680

 ( 220 )  2022.03.09.

 ( 732 )  Alapi István, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kardos Éva Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 111 )  238.982

 ( 151 )  2022.09.27.

 ( 210 )  M 22 00681

 ( 220 )  2022.03.09.

 ( 732 )  Alapi István, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kardos Éva Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 111 )  238.983

 ( 151 )  2022.09.27.

 ( 210 )  M 22 00685
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 ( 220 )  2022.03.09.

 ( 732 )  Gazdasági Műszaki Ellátó Szervezet, Veresegyház (HU)

 ( 740 )  dr. Sütő László Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

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

 ( 111 )  238.984

 ( 151 )  2022.09.27.

 ( 210 )  M 22 00492

 ( 220 )  2022.02.18.

 ( 732 )  Iron&Smith Kft., Szada (HU)

 ( 541 )  KODO

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

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

 csiszolószerek.

 ( 111 )  238.985

 ( 151 )  2022.09.27.

 ( 210 )  M 22 00334

 ( 220 )  2022.02.04.

 ( 732 )  Varga-Csajkás Zoltán, Hosszúhetény (HU)

 ( 541 )  Rockmaraton

 ( 511 )  25    Alsónemű és hálóruházat; esőálló ruházat; felsőruházat; gyermek felsőruházat; hosszú ujjú pulóverek;

 kapucnis felsők; kapucnis pulóverek.

 41    Előadóművészeti fesztiválok lebonyolítása; fesztiválok szervezése; fesztiválok szervezése kulturális célokra;

fesztiválok szervezése szórakoztatási célokra; jegyfoglalás koncertekre; kulturális célú rendezvények szervezése;

népszerű szórakoztató szolgáltatások; oktatás és képzés a zene és szórakoztatás terén; szórakozási lehetőségek

 biztosítása; szórakoztatás.

 ( 111 )  238.986

 ( 151 )  2022.09.27.

 ( 210 )  M 22 00380

 ( 220 )  2022.02.09.

 ( 732 )  Fonte Viva Kft., Somogyvár (HU)

 ( 740 )  Siegler Bird & Bird Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  32    Vizek [italok]; ásványvizek; szénsavas vizek; szénsavmentes víz; palackozott víz; szódavíz; ízesített

 ásványvíz; tápanyaggal dúsított víz; vitaminnal dúsított szénsavas víz.

 ( 111 )  238.987
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 ( 151 )  2022.09.27.

 ( 210 )  M 22 00652

 ( 220 )  2022.03.07.

 ( 732 )  Laubringen International trade s.r.o, Nitra (SK)

 ( 740 )  Dezső és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Baromfihús; baromfi, nem élő.

 35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák; szabadtéri reklámozás,

hirdetés; reklámterjesztés; árubemutatás; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták]

terjesztése; termékminták, áruminták terjesztése; hirdetési- és reklámszolgáltatások; rádiós reklámozás;

közönségszolgálati szolgáltatások; televíziós reklámozás; piaci tanulmányok; kereskedelmi- vagy reklámcélú

kiállítások; online hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; áruk bemutatása kommunikációs médiában,

kiskereskedelmi célokból; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás];

reklámszövegek írása; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; reklámfilmek készítése; marketing

szolgáltatások; telemarketing szolgáltatások; Pay Per Click (PPC) hirdetés; húsokkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; húsokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; üzleti menedzsment; üzleti

 adminisztráció; irodai tevékenységek szolgáltatásai.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; fuvarozás szekérrel, talicskával; áruszállítás.

 ( 111 )  238.988

 ( 151 )  2022.09.27.

 ( 210 )  M 22 00659

 ( 220 )  2022.03.08.

 ( 732 )  Molnár Pál, Koroncó (HU)

 ( 541 )  Ideathon

 ( 511 )  35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák; cégek bemutatása az

interneten és egyéb médiákban; előadások, prezentációk szervezése reklámozási célokra; piaci igények felmérése;

termékbevezetési szolgáltatások; termékbevezetések tervezése, szervezése; vállalati identitással kapcsolatos üzleti

segítségnyújtás; termékek és szolgáltatások bemutatása; üzleti bemutatók, rendezvények lebonyolítása;

cégvezetési szolgáltatás; cégek létrehozásához kapcsolódó üzleti szolgáltatások; felhasználói értékelési rangsorok

szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; kiszervezett vállalatirányítás; segítségnyújtás franchise rendszerű

üzletvitelhez; segítségnyújtás franchise rendszerű vállalat működtetéséhez; segítségnyújtás franchise rendszerű

kereskedelmi üzletvitelhez; üzleti kockázatértékelési szolgáltatások; üzleti kockázatkezelési szolgáltatások; üzleti

konzultációs és tanácsadási szolgáltatások; üzleti menedzsment; üzleti projekt management; üzleti működési

segítségnyújtás vállalatok számára; üzleti projektmenedzsment; üzleti segítségnyújtás; üzleti stratégiafejlesztési

szolgáltatások; üzleti stratégiai és tervezési szolgáltatások; üzleti stratégiai szolgáltatások; üzleti stratégiai

tervezés; üzleti tervezési szolgáltatások; üzleti tervezési szolgáltatások vállalkozások számára; üzleti találkozók

tervezése; üzletszervezés; üzletszerzés; üzletszerzéssel kapcsolatos üzletviteli szolgáltatások; üzletvezetési és

 konzultációs szolgáltatások.

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

előadások szervezése és lebonyolítása; konferenciaszervezés; kongresszusok szervezése, lebonyolítása és

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

rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; oktatási célú bemutatók szervezése; oktatási

célú előadások tervezése; oktatási célú kiállítások rendezése; oktatási célú kiállítások, bemutatók szervezése;
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oktatási célú kiállítások lebonyolítása; oktatási célú kiállításszervezés; oktatási célú konferenciák szervezése;

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

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

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

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

oktatási konferenciák szervezése; oktatási szemináriumok szervezése; oktatási szemináriumok tartása; oktatási

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

konferenciák szervezése; oktatással kapcsolatos szemináriumok szervezése; oktatással kapcsolatos

szemináriumok rendezése; oktatással kapcsolatos szimpóziumok; oktató szemináriumok szervezése;

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

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

rekreációs, szabadidős versenyek rendezése; szemináriumok; szemináriumok és konferenciák rendezése;

szemináriumok és kongresszusok szervezése az orvostudomány terén; szemináriumok és kongresszusok tartása,

vezetése; szemináriumok és workshopok [képzés] szervezése és lebonyolítása; szemináriumok rendezése,

lebonyolítása és szervezése; szemináriumok szervezése; szemináriumok szervezése és lebonyolítása;

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

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

szolgáltatások; szolgáltatások vetélkedők szervezéséhez; találkozók és konferenciák szervezése; találkozók

szervezése és lebonyolítása; üzleti célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése; üzleti konferenciák

szervezése; üzleti szemináriumok szervezése; versenyek és díjkiosztók rendezése; versenyek intézése

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

versenyek szervezése és lebonyolítása [oktatás vagy szórakoztatás]; versenyek szervezése és lebonyolítása;

versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; vetélkedők intézése [szervezése]; vetélkedők, játékok és

versenyek szervezése; vetélkedők lebonyolítása; vetélkedők rendezése (szórakoztatás); vetélkedők szervezése;

workshopok [képzés] szervezése, lebonyolítása és rendezése; csapatépítés (oktatás); folyamatos tanfolyamok

szervezése; gyakorlati képzés; karrier tanácsadás és felkészítés [képzési és oktatási tanácsadás]; karrier tanácsadás

[oktatás]; karrier tanácsadási szolgáltatások (oktatási vagy képzési tanácsadás); képzés a kommunikációs

technikák terén; képzés a kommunikációs technikákkal kapcsolatban; képzés a kommunikációs technológiák

terén; képzés a közönségszolgálat terén; képzés a munkaügyi kapcsolatok területén; képzés a munkavállalói

képességekkel kapcsolatban; képzés a reklámozás terén; képzés a tervezés területén; képzés az üzleti készségek

területén; képzés és oktatás; képzés szervezése; képzési célú előadások szervezése és lebonyolítása; képzési célú

kiállítások szervezése és lebonyolítása; képzési rendezvények szervezése és lebonyolítása; képzési

szemináriumok lebonyolítása ügyfelek számára; képzési szemináriumok lebonyolítása; képzési szolgáltatások a

projekt menedzsment területén; know-how átadása (képzés); kommunikációs készségekkel, képességekkel

kapcsolatos oktatási szolgáltatások; kutatással és fejlesztéssel kapcsolatos tanfolyamok; oktatás, tanítás; oktatási

célú bemutatók rendezése; oktatási célú előadások szervezése és lebonyolítása; oktatási célú fesztiválok

rendezése; oktatási célú fesztiválok szervezése; oktatási célú szemléltetés nyújtása; oktatási célú tanfolyamok

lebonyolítása; oktatási és képzési szolgáltatások; oktatási események szervezése; oktatási és tanítási

szolgáltatások; oktatási szemináriumok; oktatási rendezvények lebonyolítása; oktatási programok szervezése;

oktatási programok szervezésének szolgáltatásai; oktatási szimpóziumok szervezése; oktatások szervezése és

lebonyolítása; oktatással kapcsolatos szimpóziumok szervezése; oktatással kapcsolatos szakmai konzultációs

szolgáltatások; oktatással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; online képzések biztosítása; online oktatás

biztosítása; online oktatási tanfolyamok biztosítása; online szemináriumok biztosítása; személyi coaching

[képzés]; szemináriumok lebonyolítása az onkológia területén; szemináriumok rendezése és lebonyolítása;

szimulátorokkal nyújtott képzési szolgáltatások; tanfolyamok biztosítása; tanfolyamok, képzések; tanfolyamok,

képzések szervezése; tanfolyamok, kurzusok biztosítása; tanfolyamok szervezése; tanfolyamok szervezése és

lebonyolítása; üzlettel kapcsolatos képzési szolgáltatások; üzlettel kapcsolatos oktató tanfolyamok lebonyolítása;

üzlettel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; üzletvezetési tanácsadással kapcsolatos képzési szolgáltatások;
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üzletvezetéssel kapcsolatos oktatási és képzési szolgáltatások; workshopok és szemináriumok rendezése;

workshopok [képzés] szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató

 szolgáltatások; élő show-k készítése; élő show-k rendezése; előadások rendezése.

 ( 111 )  238.989

 ( 151 )  2022.09.27.

 ( 210 )  M 22 00035

 ( 220 )  2022.01.06.

 ( 732 )  Mikes György Ádám, Tokaj (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  GÉNKAPOCS

 ( 511 )   45    Genealógiai kutatás; genealógiai szolgáltatások.

 ( 111 )  238.990

 ( 151 )  2022.09.27.

 ( 210 )  M 22 00405

 ( 220 )  2022.02.11.

 ( 732 )  Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen Egyesület, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Tűz-hely

 ( 511 )  16    Nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíripari cikkek; tanítási és oktatási anyagok

(készülékek kivételével); nyomdabetűk; klisék; könyvek; könyvjelzők; naptárak; noteszok; nyomtatványok;

plakátok, falragaszok papírból vagy kartonból; tolltartók; képek; kártyák; karton; füzetek; folyóiratok; újságok;

 szórólapok.

 41    Könyvkiadás; folyóirat- és lapkiadás; kulturális vagy nevelési célú kiállítások szervezése; oktatás; coaching

(tréning); elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása; konferenciák szervezése és lebonyolítása; online

elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; szórakoztatás; szövegek kiadása (nem reklámcélú); tördelési

 szolgáltatások, nem hirdetési célokra; elektronikus desktop kiadói tevékenység.

 ( 111 )  238.991

 ( 151 )  2022.09.27.

 ( 210 )  M 22 00404

 ( 220 )  2022.02.11.

 ( 732 )  Zachary Milaskey, Budapest (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Szemüveg; szemüvegtokok; szemüvegszárak; szemüvegpántok; szemüveglencsék; szemüvegkeretek;

szemüvegzsinórok; szemüvegtartók, szemüvegtartó állványok; lencsék szemüvegekhez, szemüveglencsék;

szemüveg alkatrészek; szemüveg tasakok; polarizációs szemüvegek; szemüvegek síeléshez; kerékpáros

szemüvegek; szemüvegek lencséi; felírt szemüvegek; vakításmentes szemüvegek; kamerás szemüvegek;

háromdimenziós szemüvegek; látásjavító szemüvegek; biztonsági szemüvegek; lencsék szemüvegekhez; borítók

szemüvegekhez; oldalvédők szemüvegekhez; orrtámaszok szemüvegekhez; szemüveglencse-védők; nyers

szemüveglencsék; szemüveg- és napszemüvegtokok; szemüvegre csíptethető napszemüvegek; szemüvegek

lövéshez [optikai]; csíptetős szemüvegek, cvikkerek; vízlepergető biztonsági szemüvegek; szemüvegek,

napszemüvegek és kontaktlencsék; műanyagból készült szemüvegkeretek; fémből készült szemüvegkeretek;

lencse nélküli szemüvegkeretek; keretek szemüvegekhez és napszemüvegekhez; keretek nyeles szemüvegekhez,
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lornyonokhoz; szemüvegkeretek fémből és szintetikus anyagból; szemüvegkeretek fémből vagy műanyag-fém

kombinációjából; napszemüveg lencsék; kontaktlencsék; kontaktlencsetartók; színezett kontaktlencsék;

 kontaktlencse tárolók, tartók.

 ( 111 )  238.992

 ( 151 )  2022.09.27.

 ( 210 )  M 22 00403

 ( 220 )  2022.02.10.

 ( 732 )  Autodrom BM Park Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  DR. HORVÁTH ZSUZSA Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 111 )  238.993

 ( 151 )  2022.09.27.

 ( 210 )  M 22 00396

 ( 220 )  2022.02.10.

 ( 732 )  Fuchsné Sütő Hajnalka, Pápa (HU)

 ( 740 )  Dr. Keserű Barna Arnold, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Ruházati cikkek; ruházati cikkek nők számára; férfi, női és gyermek ruházat; egyrészes ruhák; női ruhák;

lányka ruhák; estélyi ruházat; övek [ruházat]; férfi ruházat; alsórészek [ruházat]; mellények [ruházat]; otthoni

ruházat; kötött ruhadarabok; női alkalmi ruhák; bundák, szőrmék [ruházat]; topok [ruházati cikkek]; szőrméből

készült ruházati cikkek; alsónemű és hálóruházat; sapkák; kalapáruk; fejfedők [kalapáruk]; divatos kalapok,

fejkendők; fejre való viselet; lábbelik; alkalmi cipők; bokacsizmák, rövidszárú csizmák; férfi és női lábbeli;

 magassarkú cipők; ruházat, lábbelik és fejfedők részei; sálak; fejre való sálak, fejkendők.

 35    Ruházkodással kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; ruházkodással kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; ruházati cikkek és ruházati kiegészítők értékesítésével kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;

ruházati kiegészítőkkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; online ruházati kiskereskedelmi bolti

szolgáltatások; ruházattal kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; kiskereskedelmi bolti szolgáltatások

 a ruházat területén.

 ( 111 )  238.994

 ( 151 )  2022.09.27.

 ( 210 )  M 22 00394

 ( 220 )  2022.02.10.

 ( 732 )  Rich Art Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Winkler Barna és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  CryptoJewish

 ( 511 ) 9    Letölthető kriptográfiai kulcsok kriptovaluta fogadásához és elköltéséhez; letölthető kriptografikus kulcsok

kriptoeszközök fogadásához és költéséhez; letölthető számítógépes szoftverek kriptovalutás tranzakciók

 kezelésére blokklánc technológiával; segédprogramok, biztonsági és kriptográfiai szoftverek.

 36    Kriptoeszközök elektronikus átvitele; kriptoeszközök pénzügyi átváltása; pénzügyi tranzakciók blokklánc

 segítségével.

  42    Kriptovaluta bányászat; blokklánc technológiával működő felhasználó-azonosító szolgáltatások.

 ( 111 )  238.995
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 ( 151 )  2022.09.27.

 ( 210 )  M 22 00528

 ( 220 )  2022.02.23.

 ( 732 )  Birtalan Ferencné, Veszprém (HU)

 ( 740 )  Dr. Lázár Mariann, Szeged

  

( 546 )

 ( 511 )   18    Hátizsákok, hátitáskák, ernyők, esernyők, sporttáskák, tornazsákok.

 41    Versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás], iskola előkészítő foglalkozások óvodások részére,

óvodások oktatása, oktatási és képzési szolgáltatások, fejlesztő foglalkozások iskolás gyermekek részére, iskolák

 által nyújtott oktatási szolgáltatások, táboroztatás.

 ( 111 )  238.997

 ( 151 )  2022.09.28.

 ( 210 )  M 22 00167

 ( 220 )  2022.01.19.

 ( 732 )  ÚJPEST 1885 Futball Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Visontai Csongor Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Elektronikus folyóiratok; felvételek [hangfelvételek]; filmek, mozgófilmek; hangfelvételek; internetről

elektronikus formában letöltött heti kiadványok, publikációk; játékokat tartalmazó elektronikus kiadványok;

letölthető elektronikus brosúrák; letölthető elektronikus hírlevelek; letölthető elektronikus újságok; letölthető

 képeslapok; letölthető poszterek; letölthető mobiltelefonos kuponok; letölthető média.

 25    Alsónemű és hálóruházat; alsórészek [ruházat]; arcmaszkok [ruházat]; dzsekik; edző nadrág; edző

rövidnadrágok, sportos rövidnadrágok; fejre való sálak, fejkendők; felsőruházat; férfi és női dzsekik, kabátok,

nadrágok, mellények; férfi felsőruházat; férfi ruházat; focimellények; futball mezek; futballmezek; kapucnis

felsők; melegítő felsők; melegítő felsők, sportos pulóverek; melegítő nadrágok, tréning nadrágok; nyaksálak

[ruházat]; pulóverek, mezek; ruhák csecsemők és kisgyermekek számára; ruházat sportoláshoz; sportruházat;

 edzőcipők, sportcipők.

 28    Futball kesztyűk; futball-labdák; futballhálók; futballkapuk; futballpálya-kijelölő bóják;

 labdarúgó-felszerelések.

 ( 111 )  238.998

 ( 151 )  2022.09.28.

 ( 210 )  M 22 00210

 ( 220 )  2022.01.24.

 ( 732 )  Ormos Intézet Zrt., Budapest (HU)

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

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2494



  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás.

 44    Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére; klinikák, orvosi rendelők

 szolgáltatásai; egészséggel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások.

 ( 111 )  238.999

 ( 151 )  2022.09.28.

 ( 210 )  M 22 00321

 ( 220 )  2021.08.02.

 ( 732 )  RIGHTEX ELECTRONIC LIMITED, Sheung Wan (HK)

 ( 300 )  54762058 2021.03.29. CN

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  AITO

 ( 511 )  12    Elektromos járművek; távirányítós járművek, játékok kivételével; tolatóriasztók járművekhez; lopásgátló

eszközök járművekhez; elektromos autók; hibrid autók; motorok szárazföldi járművekhez; benzinmotorok

szárazföldi járművekhez; autók; gépkocsi kerekek; autóajtók; műszerfalak autókhoz; sebességváltók autókhoz;

ablaktörlők autókhoz; tengelykapcsoló szerkezetek autókhoz; hidraulikus áramkörök autókhoz; önvezető autók;

elektromos meghajtású robogók [járművek]; önkiegyensúlyozó járművek; kerékpárok; elektromos kerekesszékek;

kamerás drónok; járműalvázak; biztonsági gyermekülések járművekhez; fékek járművekhez; üléshuzatok

 járművekhez.

 ( 111 )  239.000

 ( 151 )  2022.09.28.

 ( 210 )  M 22 00569

 ( 220 )  2022.02.25.

 ( 732 )  HEAD-LAND PLUSZ Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Szücs Zoltán, Nyíregyháza

 ( 541 )  Head-Land Craftmix Plusz

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

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

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

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

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 111 )  239.001

 ( 151 )  2022.09.28.

 ( 210 )  M 22 00573

 ( 220 )  2022.02.26.

 ( 732 )  Fábián Anita, Sopron (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )   41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
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 ( 111 )  239.002

 ( 151 )  2022.09.29.

 ( 210 )  M 22 00660

 ( 220 )  2022.03.08.

 ( 732 )  Rovitex Homedeco Kft., Pécs (HU)

 ( 541 )  Rovicid

 ( 511 )  24    Ágyneműk és takarók; ágyszoknyák; ágytakarók; ágytakarók, ágyterítők; ágytakarók, paplanok; ágytakarók,

plédek; ágyterítők, ágytakarók; fodros ágytakarók; szövet ágytakarók; pamut ágytakarók; mesterséges szálakból

készült ágytakarók; selyem ágytakarók; steppelt ágytakarók, paplanok [huzatok, takarók]; ajtófüggönyök;

asztalterítők, nem papírból; bútorhuzatok textilből; bútorhuzatok textilből és műanyagból [nem illesztettek];

textilből és műanyagból készült bútorhuzatok [nem méretre szabott]; függönyök; drapériák [függönyök]; bel- és

kültéri függönyök; hálózsákok; lenszövetek; lepedők; lepedők kiságyba; gumis lepedők; fodros lepedők;

ágyszoknyás lepedők; matrachuzatok; gumis matrachuzatok; vászon matrachuzatok; pamutkelmék,

pamutanyagok; párnahuzatok, vánkoshuzatok; pikniktakarók; szövetek; takarók kisállatok számára; törölközők;

törölközők, fürdőlepedők; kéztörlők, törölközők kéztörléshez; fürdőszobai törölközők; vásznak; gumírozott

 vásznak; csuklyás törölközők.

  27    Textilből készült lábtörlők; szőnyegek járművekhez; szőnyegek, pokrócok, lábtörlők; tapéta.

 ( 111 )  239.003

 ( 151 )  2022.09.28.

 ( 210 )  M 22 00663

 ( 220 )  2022.03.08.

 ( 732 )  IT Warriorz Kft., Taksony (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Ingatlanmarketing; ingatlanmarketing elemzés; ingatlantulajdonnal kapcsolatos reklámszolgáltatások;

marketing szolgáltatások; reklám és marketing; marketing információk; digitális marketing; marketing stratégiák

tervezése; marketinggel kapcsolatos adminisztráció; reklám és marketing szolgáltatások; reklámozási, marketing

és promóciós szolgáltatások; online reklám- és marketing szolgáltatások; reklám, marketing és promóciós

 anyagok terjesztése; reklám-, marketing és hirdetési anyagok terjesztése.

 36    Ingatlanok bérbeadása; ingatlan bérbeadás; ingatlan bérbeadási szolgáltatások; ingatlan bérbeadási

ügyintézés; irodák [ingatlanok] bérbeadása; ingatlanok bérbeadásának ügyintézése; ingatlanok bérbeadásával

 kapcsolatos ügyintézés; ingatlanközvetítő irodák szolgáltatásai épületek értékesítésére és bérbeadására.

 ( 111 )  239.004

 ( 151 )  2022.09.28.

 ( 210 )  M 22 00665

 ( 220 )  2022.03.08.

 ( 732 )  Szemeszter Optika Kft., Veszprém (HU)

  
( 546 )

 ( 511 ) 9    Látásjavító szemüvegek; szemüveg; szemüveg alkatrészek; szemüveg- és napszemüvegtokok;

 szemüveg-lencsék; szemüveg-, napszemüvegtokok; szemüvegek lencséi; szemüvegek [optika].

  44    Optometria; optometriai szolgáltatások.

 ( 111 )  239.005

 ( 151 )  2022.09.28.

 ( 210 )  M 22 00667
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 ( 220 )  2022.03.08.

 ( 732 )  Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Fauszt Zoltán, Debrecen

 ( 541 )  Bocskai István Nemzetközi Ökölvívó Emlékverseny

 ( 511 )   41    Sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  239.006

 ( 151 )  2022.09.28.

 ( 210 )  M 22 00673

 ( 220 )  2022.03.08.

 ( 732 )  Simon Tamás Ferenc, Szeged (HU)

 ( 740 )  Dr. Szeiman Erika Vivien, Szeged

  

( 546 )

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

 ( 111 )  239.007

 ( 151 )  2022.09.28.

 ( 210 )  M 22 00674

 ( 220 )  2022.03.08.

 ( 732 )  Simon Tamás Ferenc, Szeged (HU)

 ( 740 )  Dr. Szeiman Erika Vivien, Szeged

  

( 546 )

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

 ( 111 )  239.008

 ( 151 )  2022.09.28.

 ( 210 )  M 22 00675

 ( 220 )  2022.03.08.

 ( 732 )  Csurja Magdolna Noémi, Tárnok (HU)

 Gábor Imre, Tárnok (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  18    Bőr és bőrutánzatok; bőröndök és szállító táskák; ostorok, hámok és lószerszámok; nyakörvek, pórázok és

ruházat állatok számára; divatos kézitáskák; dokumentumtáskák; bőrutánzatból készült aktatáskák; bőrutánzatból

készült táskák; műbőr; vegán bőr; kutyanyakörvek; kutyapórázok; elasztikus ruhatáskák; hétköznapi, utcai táskák;

irattáskák; irattáskák, aktatáskák; irattáskák, üzleti táskák; kézitáskák; kézitáskák, pénztárcák és irattárcák; kis

retikülök; kis hátizsákok; kulcstartók; minden célra alkalmas sporttáskák; női kézitáskák; összehúzható szájú

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

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2497



táskák; táskák, kézitáskák; táskák sportruházathoz; újrahasznosítható bevásárlótáskák; válltáskák, tarisznyák;

 vászon bevásárlótáskák; vászontáskák; vízálló táskák.

 ( 111 )  239.009

 ( 151 )  2022.09.28.

 ( 210 )  M 22 00677

 ( 220 )  2022.03.09.

 ( 732 )  BORA Ital-nagykereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Békéscsaba (HU)

 ( 740 )  Dr. Magyar György Csaba, Gyula

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Sörök.

 ( 111 )  239.010

 ( 151 )  2022.09.28.

 ( 210 )  M 22 00678

 ( 220 )  2022.03.09.

 ( 732 )  SZ. H. A. T. Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Sárecz Judit Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  KONACELL

 ( 511 )  17    Hideg elleni szigetelő keverékek; hőszigetelésre használt hab tömbök formájában; hőszigetelő anyagok;

hőszigetelő anyagok tetőterek átalakításához; hőszigetelő anyagok tetőterek építéséhez; hőszigetelő cikkek;

szigetelőanyagok hőszigetelésre; előre megformált szigetelő elemek; grafitból készült szigetelőlapok; szigetelő

anyagból készült lapok gyártásban való felhasználásra; szigetelő anyagok; szigetelő panelek; szigetelőlemezek,

 szigetelőlapok.

 ( 111 )  239.011

 ( 151 )  2022.09.28.

 ( 210 )  M 22 00679

 ( 220 )  2022.03.09.

 ( 732 )  CLASMAN Korlátolt Felelősségű Társaság, Dunaújváros (HU)

 ( 740 )  Dr. Suki Dávid, Pécel

  

( 546 )

 ( 511 ) 6    Acél építőanyagok; ablaktokok fémből; ajtók és ablakok fémből; ajtókeretek, ajtótokok fémből; ajtókilincsek

 fémből; alumínium ajtók; alumínium ablakok.

 19    Előregyártott építmények, nem fémből; előregyártott házak [nem fémből]; előregyártott istállók, nem

fémből; előre gyártott, nem fémből készült épületek; előregyártott nemfém épületek; előregyártott nemfém

raktárak, fészerek; előregyártott nemfém szerkezetek vécéként történő használatra; előregyártott ólak állatoknak,

nem fémből; előregyártott garázsok nem fémből; előregyártott házak [készletek] fából; előtetők, nem fémből;

épületek, nem fémből; készházak; mobil épületek, nem fémből; moduláris építőegységek (nemfémes); moduláris

egységek, előregyártott épületelemek, nem fémből; pavilonok; szerkezetek, vázak épületekhez, nem fémből;

 vásári bódék; vásári bódék, házikók.

 37    Építkezési szaktanácsadás; építőipari szolgáltatások; épületalapok építése; épületek építése; épületek építése
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megrendelésre; épületek és más szerkezetek építése; házak építése; házak építése megrendelésre; házbővítések

építése; házépítés; helyszínek előkészítése [építés]; helyszíni projektirányítás épületek építésével kapcsolatban;

ingatlanépítés [ingatlanvagyon építése]; ingatlanfejlesztési szolgáltatások [építés]; ipari építkezések kivitelezése;

ipari ingatlanok építése; irodák, irodaházak építése; iskolák építése; istállók építése; kereskedelmi épületek

építése; kereskedelmi ingatlanok építése; kereskedelmi központok létesítése; lakáscélú építéssel kapcsolatos

építési szolgáltatások; lakások építése megrendelésre; lakó- és kereskedelmi épületek építése; lakóépületekre és

építkezésre vonatkozó szaktanácsadás; lakóingatlan-építés; lakóingatlanok építése; lakóterületek létesítése;

magánlakások építése; szálláshelyek belső kialakítása [építés]; társasházak, apartmanházak, többlakásos épületek

építése; telkek, építési területek megtisztítása; többlakásos épületek építése; üdülési szálláshelyek építése; üzletek

 építése; üzlethelyiségek átalakítása; üzleti komplexumok építése; vásári standok és üzletek építése.

 42    Építészeti és mérnöki szolgáltatások; építőmérnöki konzultációs szolgáltatások; építőmérnöki munkákhoz

kapcsolódó formatervezési szolgáltatások; építőmérnöki rajzolási szolgáltatások; építőmérnöki tervezési

szolgáltatások; építőmérnöki tevékenység; építőmérnöki tevékenységgel kapcsolatos műszaki konzultációs

szolgáltatások; építési tervek készítése; építési tervkészítés; építészethez kapcsolódó számítógéppel támogatott

tervezési szolgáltatások; építészeti szolgáltatások; építészeti szolgáltatások kereskedelmi épületek tervezéséhez;

építészeti szolgáltatások ipari létesítmények tervezéséhez; építészeti szolgáltatások irodai létesítmények

 tervezéséhez; építészeti tervező szolgáltatások; építészeti tervrajzok készítésével kapcsolatos konzultáció.

 ( 111 )  239.012

 ( 151 )  2022.09.28.

 ( 210 )  M 22 00791

 ( 220 )  2022.03.24.

 ( 732 )  LEHEL UTCA 9. Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Imrédy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Rebel

 ( 511 )  43    Vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; étel- és italkészítés; elvitelre készített

 ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások; étel és ital catering.

 ( 111 )  239.013

 ( 151 )  2022.09.28.

 ( 210 )  M 22 00792

 ( 220 )  2022.03.24.

 ( 732 )  SANIMIX Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Szűcs & Partnerei Ügyvédi Iroda, Szolnok

 ( 541 )  WASSERBURG - A zuhanybirodalom

 ( 511 )  11    Arcgőzölő készülékek (szaunák); bidék; bojlerek, kazánok (kivéve gépek részei); csapok; csapok

(vízcsapok) csövekhez; csillárok; égőfejek lámpákhoz; égők, égőfejek; elektromos fűtőberendezések; elektromos

kisülési csövek világításra; elektromos lámpák; fénycsövek világításra; fény diffúzorok; foglalatok elektromos

lámpákhoz; fürdőkádak (1); fürdőszobai melegítők; fürdőszobai vízvezeték szerelvények; fürdőszoba

szerelvények; fűtőberendezések (víz); gömblámpák; hidromasszázs fürdőberendezések; hidromasszázs,

pezsgőfürdő berendezések; ionizáló készülékek a levegő vagy a víz kezelésére; ívlámpák; izzószálas égők; kádak

ülőfürdőkhöz; keverő csaptelepek vízvezetékekhez; kézszárító készülékek mosdókba; lámpaernyők;

lámpaernyőtartó vázak; lámpák; lámpaüvegek (1); mennyezetvilágítások, mennyezeti lámpák; mosdókagylók

(szaniter berendezések részei); mosogatók, mosdók; piszoárok (szaniter berendezések); radiátorfedelek,

radiátortetők; radiátorok, elektromos; radiátorok, fűtőtestek központi fűtéshez; spa kádak, hidromasszázs kádak;

szauna berendezések; terápiás lámpák, nem gyógyászati célokra; toalettek (wc-k); ultraviola lámpák nem

gyógyászati használatra; vécékagylók; vécéülőkék; világító berendezések és készülékek; villanykörték (1);

 vízellátó berendezések; vízelosztó berendezések (1); wc-vízöblítő tartályok; zuhanyok.
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 ( 111 )  239.014

 ( 151 )  2022.09.28.

 ( 210 )  M 22 00793

 ( 220 )  2022.03.25.

 ( 732 )  Molnár Kata, Szentendre (HU)

 Bajcsi Péter, Szentendre (HU)

 ( 541 )  A lélek kulcsa

 ( 511 )  44    Állatok jelenlétével megvalósuló terápiás szolgáltatások; dialektikus viselkedésterápia (DBT); egyéni és

csoportos pszichológiai szolgáltatások; figyelemzavar szűrési szolgáltatások; figyelemzavaros hiperaktív

szindróma szűrési szolgáltatások; foglalkozáspszichológiai szolgáltatások; holisztikus pszichoterápia; integrált

pszichológiával kapcsolatos tanácsadás; kognitív viselkedési terápia (CBT); magatartással kapcsolatos

tanácsadási szolgáltatások; mentális rehabilitációs szolgáltatások; művészeti terápia; pszichiátriai konzultáció;

pszichiátriai szolgáltatások; pszichiátriai vizsgálat; pszichológiai ápolás; pszichológiai beszámolók készítése;

pszichológiai diagnózis-szolgáltatások; pszichológiai értékelések és vizsgálatok végzése; pszichológiai értékelési

szolgáltatások; pszichológiai értékelési és vizsgálati szolgáltatások; pszichológiai kezelés; pszichológiai kezelés

biztosítása; pszichológiai profilalkotás orvosi célokra; pszichológiai profilalkotás; pszichológiai szolgáltatások;

pszichológiai tanácsadás; pszichológiai tanácsadás személyzet részére; pszichológiai tanácsadás egészségügyi

problémák feldolgozására; pszichológiai tanácsadó szolgáltatások a sport területén; pszichológiai tesztek

elvégzése; pszichológiai vizsgálatok; pszichológiai vizsgálatok, tesztek orvosi célokra; pszichológiával

kapcsolatos információnyújtás; pszichológus [szolgáltatások]; pszichometriai vizsgálatok, tesztek orvosi célokra;

pszichoterapeuta által biztosított szolgáltatások; pszichoterápia; pszichoterápia csecsemőknek; pszichoterápiás

szolgáltatások; személyiség felmérő szolgáltatások [mentális egészséggel kapcsolatos szolgáltatások];

személyiségtesztek [mentális egészséggel kapcsolatos szolgáltatások]; személyiségvizsgálatok pszichológiai

célokból; tanácsadás egészségügyi problémák pszichológiai kezelésével kapcsolatban; viselkedéselemzés orvosi

 célokra; viselkedésváltozással kapcsolatos információnyújtás.

 ( 111 )  239.015

 ( 151 )  2022.09.28.

 ( 210 )  M 22 00803

 ( 220 )  2022.03.25.

 ( 732 )  Yess! Magyarország Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Csípős savanyúság, savanyúságos szószok; dzsemek/lekvárok/gyümölcsízek; dzsemek, lekvárok [nem

 citrusfélékből]; konzervek, savanyúságok; savanyúságok; vegyes savanyúságok.

 30    Barbecue szószok; ételöntetek [szószok]; grillezett húshoz [barbecue] való szószok; ízesítők sűrített szószok

formájában; kész szószok; majonéz alapú szószok; öntetek, szószok; paradicsomalapú szószok; salsa szószok;

szószok [ízesítőszerek, fűszeres mártások]; majonéz; majonéz és ketchup alapú kenhető készítmények; majonéz

utánzat; vegán majonéz; ketchup; ketchup [szósz]; ketchupok; paradicsom ketchup; étkezési mustár; étkezési

mustárkészítmények; mustár; chiliszósz; pizzaszószok; szószok pizzára; édes savanyúság [fűszerek]; majonéz

 savanyúsággal; reszelt savanyúság [ételízesítő]; savanyúságokból készített ízesítők.

 ( 111 )  239.017

 ( 151 )  2022.09.28.

 ( 210 )  M 21 01423

 ( 220 )  2021.04.05.
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 ( 732 )  Horváth-Szűcs Anita, Fót (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 111 )  239.018

 ( 151 )  2022.09.28.

 ( 210 )  M 21 02464

 ( 220 )  2021.06.21.

 ( 732 )  Korózs Gábor, Bodony (HU)

 ( 740 )  Dr. Hronyecz Judit, Tatabánya

 ( 541 )  Ódry

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

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

aludttej (1); aludttej (2); cottage cheese; kefir; tejföl; tejhelyettesítők; tejpor; tejsavbaktériumot tartalmazó italok;

 tejsavó; tejszínhab; tejszín; túró.

 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]; ánizsmag; csillagánizs; fahéj (fűszer); fűszeres készítmények ételekhez;

fűszernövények; gyömbér fűszer; sáfrány; szegfűbors; szegfűszeg (fűszer); szezámmagok (fűszerek); vanília

 (ízesítőszer); vanillin (vanília pótló).

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

 más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

 ( 111 )  239.019

 ( 151 )  2022.09.28.

 ( 210 )  M 21 02719

 ( 220 )  2021.07.11.

 ( 732 )  Monofaktura Kft., Kecskemét (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Sörök.

 ( 111 )  239.020

 ( 151 )  2022.09.28.

 ( 210 )  M 21 03806

 ( 220 )  2021.11.11.

 ( 732 )  Benda Péter, Solymár (HU)

 ( 740 )  Dr. Bajusz Andrea, Budapest

 ( 541 )  Lux Home Group

 ( 511 )   36    Biztosítási szolgáltatások; ingatlanügyletek.
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  37    Építőipari szolgáltatások.

 ( 111 )  239.021

 ( 151 )  2022.09.28.

 ( 210 )  M 21 03812

 ( 220 )  2021.11.11.

 ( 732 )  PQ PARTNERS LIMITED, Nicosia (CY)

 ( 740 )  György Péter, Budapest

 ( 541 )  Ginkgomax

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

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

 csiszolószerek.

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 111 )  239.022

 ( 151 )  2022.09.28.

 ( 210 )  M 21 04150

 ( 220 )  2021.12.08.

 ( 732 )  Szénási István András, Dunakeszi (HU)

 Tóth Gabriella, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Molnár Miklós Viktor Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények.

  41    Szakmai képzés.

  44    Higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek vagy állatok részére.

 ( 111 )  239.023

 ( 151 )  2022.09.28.

 ( 210 )  M 21 04152

 ( 220 )  2021.12.09.

 ( 732 )  SAVENCIA SA, VIROFLAY (FR)

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

  

( 546 )

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

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2502



 ( 511 )   29    Tej, sajt és tejtermékek; étkezési olajok és zsírok; vaj; tejes, tejszínes krémek.

  30    Szendvicsek.

 ( 111 )  239.024

 ( 151 )  2022.09.28.

 ( 210 )  M 21 04358

 ( 220 )  2021.12.28.

 ( 732 )  Nádas-Laber Zsuzsanna, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   24    Plédek, törölközők, párnahuzat.

 ( 111 )  239.025

 ( 151 )  2022.09.28.

 ( 210 )  M 21 02769

 ( 220 )  2021.07.15.

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

  

( 546 )

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

  43    Vendéglátási (élelmezési) szolgáltatások; ideiglenes szállásadás.

 ( 111 )  239.026

 ( 151 )  2022.09.28.

 ( 210 )  M 21 03074

 ( 220 )  2021.08.23.

 ( 732 )  Liptai László Zsolt, Dunakeszi (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Üdítőitalok; ásványvíz; ízesített víz; alkoholmentes sörök.

 ( 111 )  239.027

 ( 151 )  2022.09.28.

 ( 210 )  M 22 00815

 ( 220 )  2022.03.26.

 ( 732 )  TLF Healthcare Korlátolt Felelősségű Társaság, Salgótarján (HU)

 ( 740 )  Szerencsés, Hajdu, Németh Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  St. Paul Lightness serum

 ( 511 ) 5    Étrend-kiegészítők emberek számára, szérumok, vitaminkészítmények, étrend-kiegészítők kozmetikai

 hatással, táplálékkiegészítők.

 ( 111 )  239.028

 ( 151 )  2022.09.28.

 ( 210 )  M 22 00943

 ( 220 )  2022.04.08.

 ( 732 )  TECHNODRILL COOPERATION Kft., Füzesgyarmat (HU)
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 ( 740 )  Kiss János József, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 6    Előregyártott fém platformok; építmények acélból; építőelemek fémből; falburkolatok fémből; fémburkolatok

építményekhez; fémépítmények; fémszerelvények építményekhez; kültéri zsaluk, rolók fémből; művészeti

 tárgyak közönséges fémből; pergolák, fémszerkezetek; vasszerkezetek, fémállványzatok épületekhez.

  20    Bútorok; fémbútorok.

  40    Fémkezelés; fémöntés; kovácsolás; marás (forgácsolás); metszés, vésés.

 ( 111 )  239.029

 ( 151 )  2022.09.28.

 ( 210 )  M 22 00377

 ( 220 )  2022.02.09.

 ( 732 )  Czibor Norbert, Hévíz (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  40    Hordók szétbontását és annak megmunkálását követően az ezekből készült termékek készítése és boros

 hordóból tárgyak készítése.

 ( 111 )  239.030

 ( 151 )  2022.09.28.

 ( 210 )  M 22 00696

 ( 220 )  2022.03.10.

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

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Alacsony zsírtartalmú burgonyachipsek, bundás burgonya szeletek, bundával bevont magvak, gyümölcs

 alapú snackek, gyümölcs chipsek.

 30    Gabona alapú chipsek, csokoládéval bevont burgonyachips, gabona készítmények, gabona szeletek, kruton

 (szárított zsemlekocka), rizs alapú rágcsálnivaló, gabona alapú snackek.

 ( 111 )  239.031

 ( 151 )  2022.09.28.

 ( 210 )  M 22 00942

 ( 220 )  2022.04.08.

 ( 732 )  Fehér Csaba Sándor, Aba (HU)

 ( 740 )  Kiss János József, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   21    Edényáruk; edények, fazekak; főzőedények; konyhai eszközök, kis méretű; serpenyők; sütő alátétek.

 ( 111 )  239.032
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 ( 151 )  2022.09.28.

 ( 210 )  M 21 03623

 ( 220 )  2021.10.21.

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

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

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

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

bankautomata- , tároltérték-, elektronikus pénzátutalási, elektronikus fizetési, számlafizetési adatok elektronikus

feldolgozására és továbbítására vonatkozó, készpénzfolyósítási, tranzakcióhitelesítési, útvonalválasztási,

engedélyezési és elszámolási szolgáltatások megkönnyítésére és adminisztrálására, csalások felderítésére és

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

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

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

számlák számítógépes világhálón keresztüli nyomonkövetésére, kezelésére és elemzésére szolgáló berendezés;

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

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

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

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

pénzügyi tranzakciós rendszerek nyomtatóberendezéseit is; kódolók és dekódolók; modemek; vezeték nélküli

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

úton történő fizetési ügyletek elősegítéséhez való számítógépes hardverek és szoftverek; számítógépes hardverek

és kódoló szoftverek, kódoló kulcsok, digitális igazolások, digitális aláírások, magánszemélyek, bankok és

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

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

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

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

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

kapcsolatban, amelyek ezekre a számlákra jóváírhatóak; letölthető számítógépes programok és

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

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

mások kiskereskedelmi weboldal linkjeinek, illetve kedvezményre vonatkozó információk elérését;

szoftveralkalmazások érintés nélküli fizetőterminálokkal kapcsolatos használatra, azzal a céllal, hogy lehetővé

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

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

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

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

speciális ajánlatokat küldjenek közvetlenül a fogyasztók mobil távközlési eszközeire érintésmentes rövid

hatótávolságú kommunikációs (NFC) és rádiófrekvenciás azonosító (RFID) kommunikáció által;
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szoftveralkalmazás, amely lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy kis posztereket helyezzenek el

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

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

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

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

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

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

tulajdonságokkal ellátott kódolt kártyák hitelesítési célokra; biztonsági tulajdonságokkal kódolt kártyák

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

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

kódolva; bankkártyák, melyek mágnesesen kódolt bankkártyák és banki kártyák, amelyek mágneses memóriákat

és integrált áramköri memóriákat használnak; fizetőkártya-olvasók; mágnesesen kódolt kártyához való

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

számítógépes hardverek, számítógépes terminálok, számítógépes szoftverek pénzügyi szolgáltatásokban, banki és

távközlési ágazatokban történő használatra; számítógépes szoftverek, melyek lehetővé teszik chipkártyák

kapcsolatát terminálokkal és olvasókkal; telefonokba és egyéb kommunikációs eszközökbe ágyazott

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

ügyleti, azonosító és pénzügyi információk átvitelére, megjelenítésére és tárolására, pénzügyi szolgáltatásokban,

bankügyletekben és távközlési iparban történő felhasználásra; rádiófrekvenciát felismerő eszközök

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

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

elektronikai cikkek, amik számológépek, elektronikus szervezők, elektronikus jegyzettömbök, zsebnaptár,

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

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

 szerelvényei.

 35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; üzleti konzultációs és

tanácsadási szolgáltatások; üzleti vizsgálatok, kutatások; kereskedelmi információs ügynökségek; áruk

bemutatása kommunikációs médiában kiskereskedelmi célokra; árösszehasonlító szolgáltatások; kereskedelmi

vagy reklámcélú kiállítások; marketing konzultációs szolgáltatások; piackutatás; kártyatulajdonosok vásárlási

szokásainak nyomkövetése, elemzése, előrejelzése és jelentése; mások áruinak és szolgáltatásainak népszerűsítése

hitelkártyák, betéti kártyák és fizetőkártyák használatához kapcsolódó jutalmak és ösztönzők segítségével; hűség-

és jutalmazóprogramok üzleti adminisztrálása; kereskedelmi, ipari és üzleti menedzsment

segítségnyújtás/támogatás; üzleti értékelések; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; piackutatás; üzleti

statisztikai információ; számlakivonatok összeállítása; üzleti könyvvizsgálat; kutatások ügyletekkel kapcsolatban;

közönségszolgálati szolgáltatások; reklámszövegek publikálása; szórólapok kiadása; kiskereskedelmi

szolgáltatások biztosítása mobil távközlési eszközökön keresztül a hitelkártyákkal és betéti kártyákkal

kapcsolatban; hitelkártyák és betéti kártyák rendelkezésre bocsátásához kapcsolódó, hálózatokon vagy egyéb

elektronikus eszközökön keresztül nyújtott, elektronikusan digitalizált információkat használó online

kiskereskedelmi szolgáltatások; számítógépes adatbázis management; mások koncertjeinek és kulturális

rendezvényeinek promóciója, kereskedelmi vagy reklámcélú bemutatók rendezése; szállítás, utazás, hotelek,

szállás, élelmiszer és ételek, sportok, szórakozás és városnézés reklámozása; információnyújtás áruk és

szolgáltatások online módon az interneten és más számítógépes hálózatokon keresztül megvalósuló

megvásárlására vonatkozóan; pénzügyi nyilvántartások kezelése; a fent említett szolgáltatásokkal kapcsolatos

 tájékoztatás és tanácsadás.

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

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

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

fizetett kártyás szolgáltatások, elektronikus hitel és terhelési tranzakciók, számlafizetési és -bemutatási
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szolgáltatások, készpénzfolyósítás, csekkellenőrzés, csekk készpénzre való beváltása, betéthozzáférési és

bankautomata-szolgáltatások; tranzakció engedélyezési és elszámolási szolgáltatások, tranzakció-egyeztetés,

készpénzkezelés, konszolidált pénzelszámolás, konszolidált jogvita-feldolgozás, pénzügyi információk adattár- és

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

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

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

elektronikus készpénzfizetési tranzakciók és elektronikus készpénzátutalás nyilvános számítógépes hálózatokon

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

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

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

számítógépes világhálózaton keresztüli terjesztése, biztonságos számítógépes információs hálózati eszközök

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

tanácsadó szolgáltatások; mobil távközlési eszközökön keresztül biztosított kiskereskedelmi szolgáltatások

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

online módon, elektronikus hálózatokon keresztül biztosított kiskereskedelmi szolgáltatások támogatására

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

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

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

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

tranzakcióihoz kapcsolódó feldolgozási szolgáltatások bankautomatákon keresztül; egyenlegrészletek, betétek és

kivétek közlése kártyatulajdonosok részére bankautomatákon keresztül; pénzügyi rendezés és pénzügyi

engedélyezési szolgáltatások pénzügyi fizetési ügyletek feldolgozásával kapcsolatban; utazás biztosítási

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

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

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

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

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

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

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

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

keresztül vagy egyéb elektronikus eszközök segítségével nyújtott pénzügyi szolgáltatások kiskereskedelmi

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

elektronikus beváltást smartkártyákkal elérhető számítógépes hálózatokon át; webhelyen nyújtott számlafizetési

szolgáltatások; elektronikus banki szolgáltatások globális számítógépes hálózaton keresztül, elektronikus

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

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

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

pénzügyi szolgáltatások, amelyek érintés nélküli mobil fizetés biztosítása kereskedőkön keresztül

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

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

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

jutalmak megszerzésével kapcsolatban; ingatlantulajdonhoz kapcsolódó szolgáltatások; ingatlanok értékbecslése;

ingatlanbefektetések menedzsmentje; ingatlan befektetések; ingatlanbiztosítási szolgáltatások; biztosítások

ingatlantulajdonosok számára; tulajdonnal kapcsolatos biztosítások; ingatlanfinanszírozás; ingatlanügynöki

szolgáltatások, ingatlanközvetítés; ingatlanügynökség; ingatlan adminisztráció; ingatlanokkal kapcsolatos

pénzügyek kezelése; ingatlanhitelek biztosítása; ingatlanfejlesztéssel kapcsolatos finanszírozási szolgáltatások;

ingatlanokkal kapcsolatos pénzügyi brókeri szolgáltatások; ingatlantulajdonnal és épületekkel kapcsolatos

pénzügyi szolgáltatások; pénzügyi szolgáltatások ingatlanvásárláshoz; ingatlanfedezetre kötött
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hitelmegállapodások ügyintézése; ingatlanok osztott tulajdonának ügyintézése; ingatlanvásárlással kapcsolatos

finanszírozások ügyintézése; segítségnyújtás ingatlanok és érdekeltségek megszerzéséhez; tőkebefektetés

ingatlanba; befektetési szolgáltatások kereskedelmi tulajdonnal kapcsolatban; tulajdonvásárlással kapcsolatos

pénzügyi szolgáltatások; tulajdoneladással kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; szabad tulajdon pénzügyi

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

tulajdonú ingatlan lízingje; ingatlantulajdonbeli tranzakciókhoz kapcsolódó ingatlankezelési szolgáltatások;

vagyon értékbecslés; tulajdon portfólió menedzsment; vagyonkezelés, tulajdon menedzsment; tanácsadási

szolgáltatások ingatlan-tulajdonjoggal kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások ingatlanbecsléssel kapcsolatban;

vállalati ingatlanhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; ingatlanhoz kapcsolódó számítógépesített

tájékoztatás; ingatlantanácsadás; ingatlantulajdonhoz kapcsolódó tájékoztatás; tulajdoni piachoz kapcsolódó

tájékoztatás; ingatlanszerzéshez kapcsolódó kutatási szolgáltatások; ingatlanválasztáshoz kapcsolódó vizsgálati

szolgáltatások; jelzálogfinanszírozás és vagyonbiztosítás; konzultációs szolgáltatások a fizetési megoldások,

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

 kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás.

 38    Távközlés; mobil telekommunikációs hálózati szolgáltatások; internetalapú telekommunikációs

szolgáltatások; adatkommunikációs szolgáltatások; adatok elektronikus továbbítása adatfeldolgozó világhálózaton

keresztül, ideértve az internetet; információk számítógépen tárolt adatbankból vagy az interneten keresztül történő

továbbítására, biztosítására vagy megjelenítésére szolgáló szolgáltatások a pénzügyi szolgáltatások területén;

mobiltelefon kapcsolattal működő elektronikus képfeldolgozó felhasználásával folyó adatátadás; elektronikus

posta, üzenetküldési és üzenetfogadási szolgáltatások; televíziós-, rádió- és internet közvetítési szolgáltatások;

több-felhasználós hozzáférés biztosítása olyan számítógépes biztonsági információs hálózathoz, aminek célja

pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó információsorozat átadása és terjesztése; feltöltő kártyás telefon

 szolgáltatások; összes fent említett szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás.

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

és kutató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; fizikai adatok vagy

dokumentumok átalakítása elektronikus médiába; számítógépes hardverre és szoftverre vonatkozó tanácsadási

szolgáltatások; számítógép-programozás; számítógépes rendszerek, adatbázisok és alkalmazások kezeléséhez

szükséges támogató és tanácsadó szolgáltatás; rövid hatótávú kommunikációs (NFC) eszközök hitelesítésének és

digitális bizonyítványainak kezelésére, helyszínének meghatározására, aktiválására és visszavonására szolgáló,

nem letölthető szoftverek és alkalmazások ideiglenes használatának lehetővé tétele; mobil digitális eszközökhöz

való számítógépes hardverek és alkalmazásszoftverek tervezése, fejlesztése, karbantartása és frissítése;

mobiltelefonokhoz és egyéb digitális eszközökhöz való letölthető számítógépes programok és

alkalmazásszoftverek tervezése, fejlesztése, karbantartása és frissítése, amelyek lehetővé teszik a felhasználók

számára kuponok, utalványok, utalványkódok, árengedmények, ár-összehasonlítási információk,

termékismertetők, mások kiskereskedelmi weboldalaira mutató hivatkozások és kedvezményekre vonatkozó

információk elérését; olyan letölthető számítógépes programok és alkalmazásszoftverek tervezése, fejlesztése,

karbantartása és frissítése, amelyek ehetővé teszik a felhasználók számára érékesítési promóciós ajánlatok

elérését és pénzbeli díjak megszerzését, amelyeket jóváírhatnak a számlájukon egy pénz-visszafizetési rendszeren

keresztül; utalványok, kuponok, kuponkódok, különleges ajánlatok, ismertetők, termékinformációk,

ár-összehasonlítási információk, weboldal linkek fogadására, továbbítására és megjelenítésére, valamint termékek

és szolgáltatások vásárlására vonatkozó adatok fogadására és továbbítására szolgáló szoftvereket kínáló

alkalmazásszoftver-szolgáltató (ASP); olyan szoftvereket kínáló alkalmazásszolgáltató, amelyek információt

szolgáltatnak a fogyasztóknak mások termékeire vagy szolgáltatásaira vonatkozó engedményekről, utalványokról

és speciális ajánlatokról; közösségi hálózatépítő szoftverrel kapcsolatos alkalmazásszolgáltató szolgáltatások;

grafikai tervezés internetes weboldalak összeállításához; számítógépes hardverrel vagy szoftverrel kapcsolatos

információ, online szolgáltatott globális számítógépes hálózatról vagy internetről; weboldalak készítése és

karbantartása; mások weboldalainak tárolása, fogadása; weboldalak készítése; üzleti célú weboldalak tervezése,

létrehozása és hosztolása; számlafizetési weboldalak tervezése, létrehozása és hosztolása; számítógéppel és
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internettel kapcsolatos szolgáltatások, amelyek online elektronikus adatbázisok biztosítása számítógépes

hálózaton keresztül a személyazonosítás és -hitelesítés területén; pénzügyi információk adattitkosítása és a

titkosítás feloldása; digitális aláírás-hitelesítési szolgáltatások mások azonosításához, adattitkosítás és

adatintegrálás; mások megbízásából titkosított és digitálisan aláírt és hitelesített adatok biztosítása digitális

tanúsítványok kiadásában és érvényesítésében való használatra az okmányhitelesítés területén; digitális

tanúsítványok érvényesítése, hitelesítése, kiadása, terjesztése és kezelése; műszaki konzultációs szolgáltatások a

számítógépes programozás, pénzügyi számítógépes hálózatok, adatfeldolgozás, biztonságos kommunikáció,

adatok titkosítása és titokfejtése és a helyi hálózatok biztonsága területén; információterjesztés számítógépes

világhálózaton a számítógépes szoftverek, számítógépes hardverek, pénzügyi számítógépes hálózatok és helyi

hálózatok területén; adatfeldolgozási és adatigazolási szolgáltatások; adatraktározási és -visszakeresési

szolgáltatások; adatvisszaállítási és ügyfélprofil információs szolgáltatások; hozzáférési idő bérbeadása

 számítógépes adatbázisokhoz; összes fent említett szolgáltatással kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás.
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 ( 210 )  M 10 01250
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 2    Különösen festékek, kencék, lakkok.

 4    Különösen ipari olajok és zsírok.

  19    Különösen nem fém építőanyagok.

 ( 111 )  239.034

 ( 151 )  2022.09.29.

 ( 210 )  M 22 00688

 ( 220 )  2022.03.09.

 ( 732 )  Grémium az utódlásért Egyesület, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Torma Éva Nikolett, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Üzleti elemzés és információs szolgáltatások, illetve piackutatás.

  41    Oktatási és képzési szolgáltatások.

  45    Jogi szolgáltatások.

 ( 111 )  239.035

 ( 151 )  2022.09.29.

 ( 210 )  M 22 00689

 ( 220 )  2022.03.09.

 ( 732 )  Grémium az utódlásért Egyesület, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Torma Éva Nikolett, Budapest

 ( 541 )  Grémium az utódlásért Egyesület

 ( 511 )   35    Üzleti elemzés és információs szolgáltatások, illetve piackutatás.
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  41    Oktatási és képzési szolgáltatások.

  45    Jogi szolgáltatások.

 ( 111 )  239.036

 ( 151 )  2022.09.30.

 ( 210 )  M 21 03553

 ( 220 )  2021.10.13.

 ( 732 )  Dr. Pintér-Szoboszlai Attila, Alcsútdoboz (HU)

 Pintér-Szoboszlai Éva, Alcsútdoboz (HU)

 ( 541 )  HELLYBOX

 ( 511 )   19    Postaládák [kőművesmunkák].

  20    Fából készült postaládák; műanyagból készült postaládák; postaládák nem fémből vagy falazatból.

 35    Kiskereskedelmi ruházati csomagküldési szolgáltatások; kiskereskedelmi csomagküldő szolgáltatások

ruházati kiegészítőkkel kapcsolatban; kozmetikai cikkek csomagküldési kiskereskedelme; postai csomagküldő

 szolgáltatások adminisztratív feldolgozása és megszervezése.

 39    Csomagküldemények elosztása; postai csomagküldő szolgáltatások megszervezése és lebonyolítása;

csomagfelvevő szolgáltatások; csomagok futárposta általi kézbesítése; áruk kézbesítése futárszolgálat útján; áruk

kézbesítése futár útján; futár- és küldöncszolgáltatások; futárszolgáltatások; futárszolgálatok [üzenetek vagy áruk

küldésére]; futárszolgáltatások; futárszolgáltatások áruk kézbesítéséhez, kiszállításához; futárszolgáltatások

áruszállításhoz; futárszolgáltatások csomagok kézbesítéséhez; futárszolgáltatások kereskedelmi áruk eljuttatására;

légi futárszolgáltatások; levélkézbesítés posta és/vagy futár útján; postai kézbesítés és futárszolgáltatások; postai

 küldemények futár általi kézbesítése; szállítás futár által.

 ( 111 )  239.037

 ( 151 )  2022.10.04.

 ( 210 )  M 22 00420

 ( 220 )  2022.02.11.

 ( 732 )  Dr. Vízi Tünde, Mondsee (AT)

 Berényi Gergely, Mondsee (AT)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Coaching [tréning]; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; know-how átadása (képzés);

 mentorálás.

 ( 111 )  239.038

 ( 151 )  2022.09.30.

 ( 210 )  M 22 00520

 ( 220 )  2022.02.22.

 ( 732 )  SEPA UNIO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budaörs (HU)

 ( 740 )  Seres Attila Márk Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  SEPA

 ( 511 )  25    Férfi és női lábbeli; férfi lábbeli; gumi lábbelik; gyerek lábbelik; hétköznapi, utcai lábbelik; kivehető

bélések lábbelikhez; lábbelik horgászathoz; lábbelik [kivéve ortopéd lábbelik]; lábbelik nem sportcélokra; magas

szárú lábbelik; női lábbeli; női lábbelik; PVC-ből készült lábbelik; rizsszalmából készült japán lábbelik (waraji);

 szabadidő lábbelik.

 ( 111 )  239.039
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 ( 151 )  2022.09.30.

 ( 210 )  M 22 00521

 ( 220 )  2022.02.22.

 ( 732 )  SEPA UNIO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budaörs (HU)

 ( 740 )  Seres Attila Márk Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  25    Férfi és női lábbeli; férfi lábbeli; gumi lábbelik; gyerek lábbelik; hétköznapi, utcai lábbelik; kivehető

bélések lábbelikhez; lábbelik horgászathoz; lábbelik [kivéve ortopéd lábbelik]; lábbelik nem sportcélokra; magas

szárú lábbelik; női lábbeli; női lábbelik; PVC-ből készült lábbelik; rizsszalmából készült japán lábbelik (waraji);

 szabadidő lábbelik.

 ( 111 )  239.040

 ( 151 )  2022.09.30.

 ( 210 )  M 22 00804

 ( 220 )  2022.03.25.

 ( 732 )  Yess! Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Yess! Mindenhez amihez jólesik

 ( 511 )  29    Csípős savanyúság, savanyúságos szószok; dzsemek/lekvárok/gyümölcsízek; dzsemek, lekvárok [nem

 citrusfélékből]; konzervek, savanyúságok; savanyú káposzta; savanyúságok; vegyes savanyúságok.

 30    Ketchup; ketchup [szósz]; ketchupok; majonéz és ketchup alapú kenhető készítmények; paradicsom

ketchup; főként ketchupból és salsából [szószból] álló ételízesítők; chiliszósz; ízesítőként használatos chili paszta;

majonéz; majonéz-alapú krémek; majonéz alapú szószok; majonéz utánzat; vegán majonéz; barbecue szószok;

csípős szósz; csípőspaprika-szósz [sriracha]; elkészített élelmiszerek szósz formájában; ételöntetek [szószok];

grillezett húshoz [barbecue] való szószok; kész szószok; öntetek, szószok; paradicsomalapú szószok; pesto

[szósz]; pikáns szósz; salsa szószok; piccalilli (zöldséges, fűszeres szósz); sambal szósz [csípős pirospaprika

szósz]; sambal oelek [csípős pirospaprika szósz]; sambal szószok; satay szószok; savanyú szószok ízesítőként

való használatra; spagetti szósz; sűrített szószok; szószok; szószok tésztafélékhez; taco szósz; teriyaki szószok;

worcestershire szósz; vörösáfonya-szósz [ízesítők/fűszerek]; zöldségkrémek [szószok]; zöldségpürék [szószok];

zöldségpürék [szószok - élelmiszerek]; szószok sütés közbeni locsoláshoz; szószok rizshez; szószok pizzára;

szószok pasztára; szószok [ízesítőszerek, fűszeres mártások]; szószok csirkéhez; szószok, chutney [indiai fűszer],

 pástétomok; szószok főzéshez; készítmények pizza alapok előállításához; pizzaszószok.

 ( 111 )  239.041

 ( 151 )  2022.09.30.

 ( 210 )  M 22 00522

 ( 220 )  2022.02.22.

 ( 732 )  SEPA UNIO Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budaörs (HU)

 ( 740 )  Seres Attila Márk Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  25    Férfi és női lábbeli; férfi lábbeli; gumi lábbelik; gyerek lábbelik; hétköznapi, utcai lábbelik; kivehető

bélések lábbelikhez; lábbelik [kivéve ortopéd lábbelik]; lábbelik horgászathoz; magas szárú lábbelik; lábbelik

nem sportcélokra; női lábbeli; női lábbelik; PVC-ből készült lábbelik; rizsszalmából készült japán lábbelik

 (waraji); szabadidő lábbelik.
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 ( 111 )  239.042

 ( 151 )  2022.09.30.

 ( 210 )  M 22 00682

 ( 220 )  2022.03.09.

 ( 732 )  ZTE FC Zrt., Zalaegerszeg (HU)

 ( 740 )  Dr. Takács Tibor, Zalaegerszeg

 ( 541 )  ZTE FC

 ( 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.

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

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

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

 ( 111 )  239.043

 ( 151 )  2022.09.30.

 ( 210 )  M 22 00581

 ( 220 )  2022.02.28.

 ( 732 )  BaLeInvest Szolgáltató és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság, Dunaharaszti (HU)

 ( 740 )  dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

 ( 541 )  CÁPAQUA

 ( 511 )  32    Alkoholmentes italok; ásványvizek; asztali vizek; szénsavas vizek; szódavizek; üdítőitalok; vizek (italok);

ízesített vizek; alkoholmentes teaízű italok; energiaitalok; ízesített szénsavas italok; nem szénsavas üdítőitalok;

vitaminokkal és ásványi sókkal dúsított alkoholmentes italok; alacsony energiatartalmú üdítőitalok;

alkoholmentes, ízesített szénsavas italok; alkoholmentes szénsavas italok; gyümölcsízesítésű üdítőitalok;

 szénsavmentes víz.

 ( 111 )  239.044

 ( 151 )  2022.09.30.

 ( 210 )  M 21 03519

 ( 220 )  2021.10.11.

 ( 732 )  B&P MODA KFT., Budaörs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Olaszországban gyártott ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 111 )  239.045

 ( 151 )  2022.09.30.

 ( 210 )  M 22 00582

 ( 220 )  2022.02.28.

 ( 732 )  GRAPE-VINE Bortermelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Kiskunmajsa (HU)

 ( 740 )  Dr. Tattayné Dr. Baski Ágnes, Budapest

 ( 541 )  LAFI FRUIT

 ( 511 )  33    Alkoholos italok (a sörök kivételével); borok; bor alapú italok; égetett szeszesitalok; gyomorkeserű (bitter)

italok; gyümölcstartalmú alkoholos italok, gabonaalapú desztillált alkoholos italok; koktélok; likőrök; szeszes

 italok.

 ( 111 )  239.046
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 ( 151 )  2022.09.30.

 ( 210 )  M 22 00265

 ( 220 )  2022.01.27.

 ( 732 )  Széchenyi István Egyetem, Győr (HU)

  

( 546 )

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

 ( 111 )  239.047

 ( 151 )  2022.09.30.

 ( 210 )  M 22 00267

 ( 220 )  2022.01.27.

 ( 732 )  Széchenyi István Egyetem, Győr (HU)

 ( 541 )  The Future-proof Research

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

 ( 111 )  239.048

 ( 151 )  2022.09.30.

 ( 210 )  M 22 00266

 ( 220 )  2022.01.27.

 ( 732 )  Széchenyi István Egyetem, Győr (HU)

  

( 546 )

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

 ( 111 )  239.049

 ( 151 )  2022.10.04.

 ( 210 )  M 22 00714

 ( 220 )  2022.03.16.

 ( 732 )  Poller Roland, Bonyhád (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    CD-ROM-ok; DVD-k; műsoros DVD-k; zenét tartalmazó DVD-k; hanglemezek; letölthető elektronikus

 kiadványok, publikációk, letölthető zenefájlok, rajzfilmek; számítógépes szoftveralkalmazások.

 35    Modellügynökség; modellügynökségi szolgáltatások; árucikkek promóciója influenszerek segítségével;

árubemutatás; átmeneti üzletmenedzsment; befolyásoló marketing; áruk bemutatása kommunikációs médiában,

kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; célzott

marketing; divatbemutatók szervezése promóciós célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; hirdetési- és

reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi

vásárok rendezése; közönségszolgálati szolgáltatások; manöken/modell közvetítés reklám- vagy kereskedelmi

célból; marketing szolgáltatások mások számára márkaidentitást létrehozó reklámszolgáltatások; médiakapcsolati

szolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áruk és

szolgáltatások eladói és vásárlói részére; rádiós reklámozás; reklámanyagok [röplapok, prospektusok,
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nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámfilmek készítése; reklámkoncepciók

kidolgozása; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; segítségnyújtás üzleti tevékenységek

menedzsmentjében; televíziós reklámozás; üzleti menedzsment előadóművészek részére; üzleti szerződések

tárgyalása másik fél megbízásából; üzletvitel sportolók számára; üzletvitel szabadúszó szolgáltatók részére;

 vásárlási megrendelések ügyintézése.

 38    Internetes rádió műsorszórási szolgáltatása; internetes protokollt használó televízióhoz kapcsolódó

műsorszóró szolgáltatások; videó on-demand műsorokat kínáló internetes portálhoz való hozzáférés biztosítása;

kábeltelevíziós műsorszórás; DVD- és CD-ROM filmgyártás; digitális fájlok továbbítása; elektronikus

hirdetőtábla szolgáltatás; rádióadás, rádiós kommunikáció, televíziós műsorszórás, közvetítés; üdvözlőkártyák

 továbbítása online; üzenetek küldése.

 41    Szórakoztatás; sport-és kulturális tevékenységek; televíziós szórakoztatás; alkotóműhelyek szervezése és

lebonyolítása [képzés]; állatidomítás, kiképzés; bálok szervezése; cirkuszok; dalírás; divatbemutatók szervezése

szórakoztatási célokból; éjszakai klubokban nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; előadások rendezése;

előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; fényképészet; filmforgalmazás; fitnesz órák vezetése;

fotóriportok készítése; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; lemezlovas [DJ] szolgáltatások;

mentorálás; online, nem letölthető videók biztosítása; partik tervezése [szórakoztatás]; podcastek gyártása; rádió-

és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; show-műsorok készítése;

show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; sportrendezvények szervezése és lebonyolítása;

sportversenyek rendezése; szépségversenyek szervezése; színházi produkciók; szórakoztatási célú

rendezvényszervezés; szórakoztató rendezvények lebonyolítása; televíziós szórakoztatás; versenyek szervezése

 [oktatás vagy szórakoztatás]; videorögzítés; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.

 ( 111 )  239.050

 ( 151 )  2022.09.30.

 ( 210 )  M 21 04080

 ( 220 )  2021.12.01.

 ( 732 )  Fittderma Kft., Kulcs (HU)

 ( 541 )  Fittderma, hogy bőre is fitt legyen

 ( 511 ) 3    Kozmetikumok, testápolási cikkek, testápolási és szépségápolási készítmények, smink, hajápoló

 készítmények.

 5    Bőrgyógyászati termékek, krémek bőrgyógyászati alkalmazásra.

  10    Esztétikai masszírozó készülékek.

 44    Bőrgyógyászati szolgáltatások, kozmetikai kezelések, kozmetikai testkezelések, higiéniai és szépségápolási

 szolgáltatások, testművészeti szolgáltatások, kozmetikai arckezelési szolgáltatások.

 ( 111 )  239.051

 ( 151 )  2022.09.30.

 ( 210 )  M 21 04065

 ( 220 )  2021.11.30.

 ( 732 )  Trucz-Uhrin Bernadett, Budapest (HU)

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

  

( 546 )
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 ( 511 )  9    Elektromos kapcsolószekrények, kapcsolótáblák, kapcsolódobozok.

 35    Villamossági anyagok és építőanyagok értékesítésére irányuló kiskereskedelmi szolgáltatások, online

 kiskereskedelmi szolgáltatások, webáruház.

 ( 111 )  239.052

 ( 151 )  2022.09.30.

 ( 210 )  M 22 01224

 ( 220 )  2022.05.09.

 ( 732 )  Budapest Főváros Önkormányzata, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Hangok, képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, másolására vagy feldolgozására szolgáló készülékek

és eszközök; rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres digitális vagy analóg rögzítő és tároló

 média.

  12    Járművek; szárazföldi, légi vagy vízi közlekedési eszközök.

  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; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek; tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok,

 fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

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

A rovat 135 darab közlést tartalmaz. 
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