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A hatósági közlemények rovataiban 
alkalmazott kódok és rendezési elvek 

 

Az iparjogvédelmi dokumentumokat 
kibocsátó egyes országokat és egyes 
nemzetközi szervezeteket azonosító 
kódok (a WIPO 3. szabványa szerint) 
 
AD Andorra 
AE Egyesült Arab Emirátusok 
AF Afganisztán 
AG Antigua és Barbuda 
AI Anguilla 
AL Albánia 
AM Örményország 
AO Angola 
AP Afrikai Országok Iparjogvédelmi 

Szervezete (ARIPO) 
AR Argentína 
AT Ausztria 
AU Ausztrália 
AW Aruba 
AZ Azerbajdzsán 
BA Bosznia-Hercegovina 
BB Barbados 
BD Banglades 
BE Belgium 
BF Burkina Faso 
BG Bulgária 
BH Bahrein 
BI Burundi 
BJ Benin 
BM Bermuda 
BN Brunei 
BO Bolívia 
BQ Bonaire, Sint Eustasius és Saba 
BR Brazília 
BS Bahama-szigetek 
BT Bhután 
BV Bouvet-sziget 
BW Botswana 
BX Benelux Szellemi Tulajdonvédelmi 

Hivatal (BOIP) 
BY Belorusszia 
BZ Belize 
CA Kanada 
CD Kongói Demokratikus Köztársaság 
CF Közép-afrikai Köztársaság 
CG Kongó 
CH Svájc 
CI Elefántcsontpart 
CK Cook-szigetek 
CL Chile 
CM Kamerun 
CN Kína 
CO Kolumbia 
CR Costa Rica 

CU Kuba 
CV Zöld-foki Köztársaság 
CW Curaçao 
CY Ciprus 
CZ Cseh Köztársaság 
DE Németország 
DJ Dzsibuti 
DK Dánia 
DM Dominikai Közösség 
DO Dominikai Köztársaság 
DZ Algéria 
EA Eurázsiai Szabadalmi Szervezet 

(EAPO) 
EC Ecuador 
EE Észtország 
EG Egyiptom 
EH Nyugat-Szahara 
EM Európai Unió Szellemi Tulajdoni 

Hivatala (EUSZTH)  
EP Európai Szabadalmi Hivatal (EPO) 
ER Eritrea 
ES Spanyolország 
ET Etiópia 
FI Finnország 
FJ Fidzsi-szigetek 
FK Falkland-szigetek (Malvin-szigetek) 
FO Faröer-szigetek 
FR Franciaország 
GA Gabon 
GB Nagy-Britannia 
GC Az Öböl menti Arab Államok  

Együttműködési Tanácsának 
Szabadalmi Hivatala (GCC) 

GD Grenada 
GE Grúzia 
GG Guernsey 
GH Ghána 
GI Gibraltár 
GL Grönland 
GM Gambia 
GN Guinea 
GQ Egyenlítői-Guinea 
GR Görögország 
GS Dél-Georgia és a 

Dél-Sandwich-szigetek 
GT Guatemala 
GW Bissau-Guinea 
GY Guyana 
HK Hongkongi Különleges Igazgatású 

Terület 
HN Honduras 
HR Horvátország 
HT Haiti 

HU Magyarország 
IB A Szellemi Tulajdon Világszerve-

zetének (WIPO) Nemzetközi Iro-
dája 

ID Indonézia 
IE Írország 
IL Izrael 
IM Man-sziget 
IN India 
IQ Irak 
IR Iráni Iszlám Köztársaság 
IS Izland 
IT Olaszország 
JE Jersey 
JM Jamaica 
JO Jordánia 
JP Japán 
KE Kenya 
KG Kirgizisztán 
KH Kambodzsa 
KI Kiribati 
KM Comore-szigetek 
KN Saint Christopher és Nevis 
KP Koreai Népi Demokratikus  

Köztársaság 
KR Koreai Köztársaság 
KW Kuvait 
KY Kajmán-szigetek 
KZ Kazahsztán 
LA Laoszi Népi Demokratikus 

Köztársaság 
LB Libanon 
LC Saint Lucia 
LI Liechtenstein 
LK Srí Lanka 
LR Libéria 
LS Lesotho 
LT Litvánia 
LU Luxemburg 
LV Lettország 
LY Líbia 
MA Marokkó 
MC Monaco 
MD Moldovai Köztársaság 
ME Montenegró 
MG Madagaszkár 
MK Macedón Köztársaság 
ML Mali 
MM Mianmar 
MN Mongólia 
MO Makao 
MP Észak-Marina-szigetek 
MR Mauritánia 
MS Montserrat 
MT Málta 
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MU Mauritius 
MV Maldív-szigetek 
MW Malawi 
MX Mexikó 
MY Malajzia 
MZ Mozambik 
NA Namíbia 
NE Niger 
NG Nigéria 
NI Nicaragua 
NL Hollandia 
NO Norvégia 
NP Nepál 
NR Nauru 
NZ Új-Zéland 
OA Szellemi Tulajdon Afrikai 

Szervezete (OAPI) 
OM Omán 
PA Panama 
PE Peru 
PG Pápua Új-Guinea 
PH Fülöp-szigetek 
PK Pakisztán 
PL Lengyelország 
PT Portugália 
PW Palau 
PY Paraguay 
QA Katar 
QZ Közösségi Fajtaoltalmi Hivatal 

(CPVO) 
RO Románia 
RS Szerbia 
RU Oroszországi Föderáció 
RW Ruanda 
SA Szaúd-Arábia 
SB Salamon-szigetek 
SC Seychelle-szigetek 
SD Szudán 
SE Svédország 
SG Szingapúr 
SH Szent Ilona 
SI Szlovénia 
SK Szlovákia 
SL Sierra Leone 
SM San Marino 
SN Szenegál 
SO Szomália 
SR Suriname 
SS Dél-Szudán 
ST Săo Tomé és Principe 
SV Salvador 
SX Sint Maarten (holland rész) 
SY Szíriai Arab Köztársaság 
SZ Szváziföld 
TC Turks- és Caicos-szigetek 
TD Csád 
TG Togo 
TH Thaiföld 
TJ Tádzsikisztán 
TL Kelet-Timor 
TM Türkmenisztán 
TN Tunézia 
TO Tonga 
TR Törökország 

TT Trinidad és Tobago 
TV Tuvalu 
TW Tajvan (Kínai Köztársaság) 
TZ Tanzániai Egyesült Köztársaság 
UA Ukrajna 
UG Uganda 
US Amerikai Egyesült Államok 
UY Uruguay 
UZ Üzbegisztán 
VA Szentszék 
VC Saint Vincent és Grenadine 
VE Venezuela 
VG Brit Virgin-szigetek 
VN Vietnam 
VU Vanuatu 
WO Szellemi Tulajdon Világszervezete 

(WIPO) Nemzetközi Irodája 
WS Szamoa 
XN Északi Szabadalmi Intézet (NPI) 
XU Új Növényfajták Oltalmára létesült 

Nemzetközi Unió (UPOV) 
XV Visegrádi Szabadalmi Intézet 

(VSZI) 
YE Jemen 
ZA Dél-afrikai Köztársaság 
ZM Zambia 
ZW Zimbabwe 
 
Szabadalom, kiegészítő oltalmi tanú-
sítvány, növényfajta-oltalom, haszná-
lati minta és formatervezési minta 
adatok azonosítói (INID-kódok a 
WIPO 9. szabványa szerint) 
 
(10) Lajstromozási és közzétételi adatok 

(11) a dokumentum száma: szaba-
dalmi és növényfajta-oltalmi 
rovatokban közzétételi szám 
vagy lajstromszám; használati 
minta és formatervezési minta 
rovatokban lajstromszám; a 
megadott szabadalmak, a 
megadott növényfajta- oltal-
mak, a megadott használati 
minta oltalmak és a megadott 
formatervezési mintaoltalmak 
rovatokban a lajstromszámhoz 
kapcsolt dátum a megadó ha-
tározat kelte 

(13) a publikáció fajtája a WIPO 
16. szabványa szerint 

(20) Bejelentési adatok 
(21) a bejelentés ügyszáma 
(22) a bejelentés napja 
(23) a kiállítási elsőbbség vagy 

kedvezmény, illetve a módo-
sítási elsőbbség napja 

(24) a tanúsítvány oltalmi idejének 
kezdete 

(30) Uniós elsőbbség adatai, illetve 
UPOV Egyezmény szerinti elsőbb-
ség adatai 

(40) A közzététel napja 
(50) Műszaki adatok 

(51) Nemzetközi Szabadalmi Osz-
tályozás (szabadalmi, illetve 
használati minta rovatokban);  
Locarnói Megállapodás sze-
rinti osztályozás  (formater-
vezési minta rovatokban) 
UPOV-kód (növényfaj-
ta-oltalmi rovatokban) 

(53) növényfajta fajtaneve 
(54) a találmány, illetve a szabad-

alom címe, a növényfajta faj-
neve, latin neve, a használati 
minta címe, a formatervezési 
minta megnevezése 

(55) a növényfajta fényképe, illetve 
a formatervezési minta fény-
képe vagy rajza 

(57) szabadalmi rovatokban a ki-
vonat, használati minta rova-
tokban a főigénypont (a jel-
lemző ábrával) 

(60) Összefüggő bejelentések, szaba-
dalmak, kiegészítő oltalmi tanúsít-
ványok, növényfajta-oltalmak, 
használati minták adatai 
(62) megosztás esetén a korábbi 

szabadalmi, növényfajta- ol-
talmi, illetve használati minta 
bejelentés ügyszáma 

(65) közzétételi szám (megadott 
szabadalmakkal kapcsolatban) 

(66) belső elsőbbség napja 
(67) származtatást megalapozó irat 

adatai 
(68) az alapszabadalom lajstrom-

száma 
(70) A jogosult, a feltaláló és a képviselő 

adatai 
(71) bejelentő 
(72) feltaláló, szerző, nemesítő 
(73) szabadalmas, jogosult 
(74) képviselő 

(80) A Budapesti Szerződés és a Szaba-
dalmi Együttműködési Szerződés 
szerinti adatok 
(83) a mikroorganizmus törzs (bi-

ológiai anyag) letétbe helye-
zésének adatai 

(84) szekvencialista, illetve táblá-
zat 

(86) a nemzetközi (PCT) bejelentés 
száma 

(87) a nemzetközi (PCT) bejelentés 
közzétételi száma 

(90) Az Európai Szabadalmi Egyezmény 
szerinti adatok, valamint a kiegé-
szítő oltalmi tanúsítványra vonat-
kozó adatok 
(92) a termék első magyarországi 

forgalomba hozatali engedé-
lyének száma és kelte, vala-
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mint az engedélyezett termék 
neve 

(93) a termék első közösségi for-
galomba hozatali engedélyé-
nek száma és kelte 

(94) a tanúsítvány oltalmi idejének 
lejárta 

(95) a kiegészítő oltalmi tanúsít-
vány címe (a termék megne-
vezése) és a termék típusa 

(96) az európai (EP) bejelentés 
adatai 

(97) az európai (EP) bejelentés 
közzétételi adatai; 
az európai szabadalom meg-
adásának az Európai Szaba-
dalmi Közlönyben történt 
meghirdetési adatai 

(98) a kiegészítő oltalmi tanúsít-
vány időtartamának meghosz-
szabbítása iránti kérelem 
napja 

 
A publikáció fajtája (a WIPO 16. 
szabványa szerint) 
 
A 1996. január 1-je előtti bejelentési 

nappal rendelkező szabadalmi be-
jelentések közzététele, illetve köz-
zététel nélkül megadott szabadal-
mak meghirdetése 

A1 1996. január 1-je utáni bejelentési 
nappal rendelkező szabadalmi be-
jelentések közzététele és tájékozta-
tás az elvégzett újdonságkutatásról 

A2 1996. január 1-je utáni bejelentési 
nappal rendelkező szabadalmi be-
jelentések, növényfajta-oltalmak 
közzététele 

A3 Külön tájékoztatás az 1996. január 
1-je utáni bejelentési nappal ren-
delkező szabadalmi bejelentésekben 
a közzétételt követően elvégzett 
újdonságkutatásokról 

B1 Megadott szabadalmak, növényfaj-
ta-oltalmak 

B2 Korlátozott szabadalmak  
B8 Helyreigazítás a szabadalmi leírá-

sok bibliográfiai adataiban 
B9 Helyreigazítás a szabadalmi leírá-

sokban 
T1 Európai szabadalmi bejelentések 

igénypont fordításának közzététele 
T2 Tájékoztatás európai szabadalmak 

szövege fordításának benyújtásáról 
T3 Európai szabadalmi bejelentések 

igénypontjai fordítás-kijavításának 
közzététele 

T4 Európai szabadalmak szövege for-
dítás-kijavításának közzététele 

T5 Tájékoztatás az Európai Szabadalmi 

Egyezmény szerinti felszólalási el-
járásban módosítással fenntartott 
európai szabadalmak szövege for-
dításának benyújtásáról 

T6 Tájékoztatás az Európai Szabadalmi 
Egyezmény szerinti korlátozási el-
járásban módosítással fenntartott 
európai szabadalmak szövege for-
dításának benyújtásáról 

T7 Korlátozott európai szabadalom 
T8 Helyreigazítás európai szabadalmak 

szövege fordításának bibliográfiai 
adataiban 

T9 Helyreigazítás európai szabadalmak 
szövege fordításában 

T10 Európai szabadalom igénypontokon 
kívüli szövegének magyar nyelvű 
fordítása 

U8 Helyreigazítás a használati minta-
oltalmi leírások bibliográfiai adata-
iban 

U9 Helyreigazítás a használati minta-
oltalmi leírásokban 

 
Védjegy és földrajzi árujelző adatok 
azonosítói (INID-kódok a WIPO 60. 
szabványa szerint) 
 
(100) Lajstromozási és megújítási adatok 

(111) lajstromszám 
(141) a lajstromozási eljárás és az 

oltalom megszűnésének napja 
(151) a lajstromozás napja 
(156) a megújítás napja 
(180) a lejárat napja 

(200) Bejelentési adatok 
(210) a bejelentés ügyszáma 
(220) a bejelentés napja 
(230) a kiállítási elsőbbség adatai 
(250) a bejelentés benyújtásának 

helye 
(300) Uniós elsőbbség adatai 
(400) A Nemzetközi Iroda részéről történő 

közzététel adatai 
(450) a Nemzetközi Irodánál a köz-

zétételt tartalmazó lap száma 
(500) Egyéb adatok 

(511) az árujegyzék vagy a termék-
jegyzék a Nizzai Megállapo-
dás szerint, adatközlésnél csak 
az osztályok száma szerepel 

(540) a földrajzi árujelző megneve-
zése 

(541) a megjelölés közönséges 
írásmóddal 

(546) a megjelölés ábrával, illetve a 
közönségestől eltérő írás-
móddal 

(551) együttes vagy tanúsító véd-
jegy 

(552) pozíció- vagy mintázat meg-
jelölés 

(553) mozgás- vagy multimédia 
megjelölés 

(554) térbeli megjelölés 
(555) hologrammegjelölés 
(556) hangmegjelölés 
(580) a Nemzetközi Iroda hivatalos 

lapjában történő közzététel 
napja 

(591) szín- vagy színes megjelölés 
(600) Összefüggő bejelentések, védjegyek 

adatai 
(641) megosztás esetén a korábbi 

bejelentés ügyszáma 
(646) megosztás esetén a korábbi 

védjegy lajstromszáma 
(660) a belső elsőbbség adatai 

(700) A jogosult, a képviselő és az enge-
délyes adatai 
(731) bejelentő 
(732) védjegyjogosult, a nemzetközi 

lajstrom szerinti jogosult vagy 
a lajstromozási eljárásban 
résztvevő bejelentő 

(740) képviselő 
(791) engedélyes 

 

A rovatok rendezési elvei 
 
A szabadalmi és a használati mintaoltalmi 
bejelentések, illetve a megadott szaba-
dalmak és használati mintaoltalmak ada-
tai NSZO-szekciónként, a formatervezési 
mintaoltalmi bejelentések, illetve a meg-
adott formatervezési mintaoltalmak adatai 
a Locarnói Megállapodás szerinti osztá-
lyonként csoportosítva, az első helyen 
szereplő bejelentők nevének betűrendjé-
ben, a növényfajta-oltalmi bejelentések 
ügyszám szerinti sorrendben jelennek 
meg. 
 
Az egyes rovatcímek mellett feltüntetett 
négyjegyű kódok az adott rovatok tar-
talmára utalnak a WIPO 17. szabványa 
szerint. 
 
A szabadalmi bejelentések közzététele 
című rovatban a T betűvel kezdődő do-
kumentumszám az 1996. január 1-je előtti 
bejelentési nappal rendelkező teljes 
vizsgálatú, a H betűvel kezdődő doku-
mentumszám halasztott vizsgálatú sza-
badalmi bejelentésre utal. 
 
Kiegészítő oltalmi tanúsítvány iránti 
bejelentések az ügyszám, a megadott 
kiegészítő oltalmi tanúsítványok a lajst-
romszám szerinti sorrendben jelennek 
meg. 
 
A védjegy és földrajzi árujelző bejelen-
tések a bejelentők nevének betűrendjében, 
a lajstromozások lajstromszám szerinti 
sorrendben jelennek meg.

 



NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 21 03722

 ( 220 ) 2021.11.03.

 ( 731 )  Kruták Zsófia Anna, Gödöllő (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

 ( 541 ) KARÁCSONYHÁZ

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

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

 cikkek és édességek kivételével; hógömbök.

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

 (cukorkák), csokoládés szeletek, rágógumi.

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

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

mécsestartók, lakásdekorációs és virágkötészeti alapanyagok, ajándéktasakok, csomagolóanyagok,

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

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

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

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

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

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

 szolgáltatások; irodai tevékenységek szolgáltatásai.

 ( 210 ) M 21 03898

 ( 220 ) 2021.11.17.

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

 ( 740 )  Brandcontrol Kft., Budapest

  

( 546 )

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

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

 falikárpitok.

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

 ( 210 ) M 21 04100

 ( 220 ) 2021.12.02.

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

 ( 740 )  Brandcontrol Kft., Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 és virágok; tápanyagok állatok számára; maláta.

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

 ( 220 ) 2021.12.07.

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

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

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

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

csiszolókorongok fogászati alkalmazásra; csiszolótárcsák fogászati célokra; eldobható fejek fogászati

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

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

kiegyenesítésére használt fogszabályozó bracketek; fogászati alkalmazásokhoz használt csövek; fogászati

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

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

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

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

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

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

párhuzamosító készülékek; fogászati spektrokoloriméterek; fogászati spektrokoloriméterek fogászati protézisek

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

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

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

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

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

elektromos szerszámai szájápoláshoz; fogorvosok elektromos szerszámai fogápoláshoz; fogprotézisek

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

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

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

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

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

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

fogászati alkalmazásra; fúrótokmányok fogászati alkalmazásokhoz; gumiszalagok fogszabályozáshoz;

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

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

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

készülékek; nagyfrekvenciás koaguláló készülékek fogászati célokra; nagyfrekvenciás vágókészülékek fogászati

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

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

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

használt műszerek; sebészeti eszközök és műszerek fogászati alkalmazásra; szájzuhanyok fogászati használatra;

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

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M2392



székek orvosi vagy fogászati használatra; szívókészülékek fogászati használatra; szórófejek fogászati

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

 vibrátorok fogászati viaszok melegítéséhez; orvosi protézisek; protézisek.

 ( 210 ) M 21 04241

 ( 220 ) 2021.12.16.

 ( 731 )  Kalapács József, Pécel (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Totális Metál

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

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

 felvételeket tartalmazó chipek; zenét tartalmazó műsoros lézerlemezek.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 formájában; szórakoztató show-k készítése zenészek közreműködésével.

 ( 210 ) M 21 04324

 ( 220 ) 2021.12.22.

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

  

( 546 )

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

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

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

 aromák élelmiszerekhez [illóolajok]; mosogatószerek, mosogató készítmények.

 4    Gyertyák és kanócok világításhoz; teamécsesek; világítóanyagok.

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

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

 és légfrissítő készítmények; bébiételek; pezsgőtabletták.

 6    Főzéshez használt alufóliák; alufóliák sütéshez.

 8    Kéziszerszámok és kézzel működtetett eszközök; evőeszközök; borotvák.

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

 berendezések és készülékek; elemek; újratölthető elemek.

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

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

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

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

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

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

  20    Műanyag tortadíszek.

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

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

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

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

 tányérok [edények].

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

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

  26    Bokarögzítők.

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

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

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

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

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

 hústermékek; fagyasztott gyümölcsök; fagyasztott zöldségek.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 tésztalapok.

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

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

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

 almok állatoknak.

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

 más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

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

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

 számára; dohányzási cikkek; gyufák.

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

kiskereskedelmi szolgáltatások; globális számítógépes hálózatokon keresztül nyújtott, élelmiszerekkel

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; katalógusokon keresztül nyújtott, élelmiszerekkel kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; kedvtelésből tartott kisállatoknak szánt termékekkel kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; kertészeti cikkekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; kiskereskedelmi szolgáltatások

irodaszerekkel kapcsolatban; kiskereskedelmi szolgáltatások elektronikus háztartási berendezésekkel

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

kiegészítők értékesítésével kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; tisztításra használt árucikkekkel

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; világítással kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;

csemegeárukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; ételek főzésére szolgáló berendezésekkel

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; étkészletekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; illatosító

készítményekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; játékokkal kapcsolatos kiskereskedelmi

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

kiskereskedelmi szolgáltatások; ünnepi dekorációkkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;

élelmiszerekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; állatápolásra használt készítményekkel kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások; elektronikus háztartási eszközökkel kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások; ételek főzésére szolgáló berendezésekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások;

étkészletekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; fémárukkal kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások; főzőedényekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; játékokkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások; kertészeti termékekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások;

lábbelikkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; ruházkodással kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások; sportcikkekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; takarmánnyal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások; segítségnyújtás kereskedelmi vállalatok menedzsmentjében; segítségnyújtás

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

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

kiskereskedelmi szolgáltatások; építésre szolgáló kézi működtetésű berendezésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; építésre szolgáló kézi működtetésű szerszámokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;

építőipari berendezésekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; étrendkiegészítőkkel kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; gépjárműtartozékokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; állatalommal

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; divatkiegészítőkkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások;

egyszer használatos papírtermékekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; eladó nélküli kiskereskedelmi

 bolt szolgáltatásai élelmiszerrel kapcsolatban.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

 ( 210 ) M 22 00268

 ( 220 ) 2022.01.27.

 ( 731 )  Széchenyi István Egyetem, Győr (HU)

 ( 541 ) SZESE E-Sport

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

 ( 210 ) M 22 00335

 ( 220 ) 2022.02.02.

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

 ( 541 ) SÖRSJEGY

 ( 511 )   32    Sörök, alkoholmentes sörök.

 ( 210 ) M 22 00336

 ( 220 ) 2022.02.02.

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

 ( 541 ) BOLDOG ÓRÁK KLUB-KÁVÉZÓ

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

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

 kereskedelem.

  43    Klub szolgáltatások étel-ital biztosítására.

 ( 210 ) M 22 00715

 ( 220 ) 2022.03.16.

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

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

 ( 210 ) M 22 00902

 ( 220 ) 2022.04.05.

 ( 731 )  Krasznai Gábor Károly, Gyula (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre

 ( 541 ) KraszX

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

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

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

 edzőfelszerelések.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

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

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

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

 működtetésű edzőfelszerelések.

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

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

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

 tájékoztató szolgáltatás; sporttevékenységek oktatása; sporttevékenységek és sportversenyek szervezése.

 ( 210 ) M 22 00914

 ( 220 ) 2022.04.05.

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

 Mogyoróssy Ágnes 34%, Budapest (HU)

 Mártai Marianna 33%, Budapest (HU)

 ( 541 ) FeltűNŐ ÉnerŐ

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

 ( 210 ) M 22 00958

 ( 220 ) 2022.04.11.

 ( 731 )  Zorkóczy Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   45    Jogi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 00973

 ( 220 ) 2022.04.12.

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

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

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

 ( 210 ) M 22 00980

 ( 220 ) 2021.06.03.

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

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) UKIYO

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

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

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

 szépségápolási eszközök.

 ( 210 ) M 22 01006

 ( 220 ) 2022.04.14.

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

  

( 546 )

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

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

  42    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 22 01031

 ( 220 ) 2022.04.19.

 ( 731 )  Új Ház Zrt., Tényő (HU)

 ( 541 ) DACHLER

 ( 511 )  6    Tetőfedő anyagok fémből.

  19    Tetőfedő anyagok, nem fémből.

  35    Építőanyagokkal kapcsolatos kiskereskedelmi és nagykereskedelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 01079

 ( 220 ) 2022.04.22.

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

  

( 546 )
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 ( 511 )  16    Folyóiratok; nyomtatott folyóiratok, magazinok; füzetek; füzetek, könyvek íráshoz vagy rajzoláshoz;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 célokra; oktatási és képzési anyagok.

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

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

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

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

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

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

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

 figurák tortákhoz; vázák; váza alakú urnák.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

konferenciaszervezés; konferenciák szervezése; oktatási konferenciák szervezése; oktatási konferenciák

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

biztosítása személyes időbeosztással kapcsolatban; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése;

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

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

szemináriumok szervezése; képzési szemináriumok lebonyolítása; képzéssel kapcsolatos szemináriumok

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

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

szemináriumok szervezése; szórakoztatással kapcsolatos szemináriumok szervezése; oktatási célú szemináriumok

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ( 210 ) M 22 01082

 ( 220 ) 2022.04.23.

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

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

 masszázs; emberi higiéniai és szépségápolási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 01152

 ( 220 ) 2022.05.02.

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

 ( 541 ) Ne csak a kilométer fogyjon!

 ( 511 )   39    Áruszállítás.

 ( 210 ) M 22 01160

 ( 220 ) 2022.05.03.

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

 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 22 01200

 ( 220 ) 2022.05.05.

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

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

  38    Távközlési szolgáltatások.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

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

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

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

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

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;
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 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

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

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

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

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

rendezvényszervezési szolgáltatások; gyermekfelügyeleti szolgáltatások; minden egyénre szabott háztartási

 szolgáltatás.

 ( 210 ) M 22 01212

 ( 220 ) 2022.05.06.

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

 ( 740 )  Dr. Pusztai József Ügyvédi Iroda, Gödöllő

 ( 541 ) ANTANA Park

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

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

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

 ( 210 ) M 22 01214

 ( 220 ) 2022.05.06.

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

 ( 740 )  Dr. Orbán Csaba, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 útján; távközlési adatátvitel.

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

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

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

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

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

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

(szervezése);rádióműsorokkal kapcsolatos információnyújtás; televízióműsorokkal kapcsolatos

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

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

egyidejű adatfolyammal nyújtott szórakoztató szolgáltatás. videofilmek kölcsönzése;videós szórakoztató

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

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

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

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

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

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

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

 rajongói klubok.

 ( 210 ) M 22 01216

 ( 220 ) 2022.05.08.

 ( 731 )  Belovai Réka, Piliscsév (HU)

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

fakéreg kivonat gyógyhatású tápanyagként történő felhasználásra; fehérjekiegészítő turmixok; fenyőpollen

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

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

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

egészségügyi táplálékkiegészítők; főleg vitaminokból készült egészségügyi táplálékkiegészítők; folsavat

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

folyékony táplálékkiegészítők; folyékony vitaminkiegészítők; gabonafélék feldolgozásának melléktermékei,

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

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

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

gyógyászati célokra kialakított diabetikus gyümölcsnektárok; gyógyászati célokra kialakított diabetikus

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

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

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

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

gyógyhatású ételkészítmények embereknek; gyógyhatású készítmények embereknek; gyógyhatású teák;

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

gyógynövényi forrásokból származó antioxidánsok; gyógyszeres kiegészítők állati eledelhez; gyógyszeres

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

gyógyászati célokra; hordozó anyagok ételkiegészítők felszívódását segítő tablettabevonatok formájában;

hordozóanyagok oldódó fóliák formájában az ételkiegészítők felszívódásának az elősegítésére; humán

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

keményítő diétás felhasználásra; kenyér termékek cukorbetegeknek; készítmények adalékanyagokként

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

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

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

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

célokra; méhpollen gyógyhatású tápanyagként történő felhasználásra; méhpollen táplálkozási kiegészítőként

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

élelmiszerekhez, gyógyászati célokra; táplálékkiegészítők; táplálékkiegészítők különleges diétát igénylő

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

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

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

vitaminkészítmények; vitaminkészítmények ételkiegészítők formájában; vitaminnal dúsított italok gyógyászati

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

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

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

 tartalmazó, egészségtámogató táplálékkiegészítők; zsírbontó faktort tartalmazó készítmények.

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

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

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

 szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].

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

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

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

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

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

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

egészséggel kapcsolatos oktatási szolgáltatások nyújtása; egészségüggyel kapcsolatos oktatási szolgáltatások;

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

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

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

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

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

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

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

fitneszedzési szolgáltatások; fitneszedzéssel kapcsolatos információk biztosítása honlapokon; fitneszközpontok

szolgáltatásai; fitnesztréninggel kapcsolatos információk rendelkezésre bocsátása online portálon keresztül;

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

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

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

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

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

oktatási szolgáltatások; gyógyászati továbbképző tanfolyamok biztosítása; gyógyászattal kapcsolatos

tanfolyamok; gyógyászattal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; gyógynövényekkel kapcsolatos oktatás;

gyógynövénytani képzés; gyógyszerészettel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; gyógyszerészettel kapcsolatos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

szolgáltatások; elektronikus formátumú magazinok megjelentetése az interneten; elektronikus kiadványok

megjelentetése; elektronikus kiadványok multimédiás megjelentetése; elektronikus kiadványszerkesztés;

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

elektronikus napilapok online közzététele; elektronikus publikációk biztosítása; elektronikus szövegek

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

megjelentetése; könyvek publikálása és kiadása; könyvekkel kapcsolatos információkat biztosító

könyvklubszolgáltatások; könyvkiadás; könyvkiadással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; magazinok,

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

szaktanácsadási szolgáltatások; magazinok multimédiás megjelentetése; multimédia publikációk; multimédiás

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 egyéni igényeknek megfelelően nyújtott személyes és társadalmi jellegű szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 01289

 ( 220 ) 2022.05.16.

 ( 731 )  Magnunbor Kft., Győr (HU)

 ( 740 )  Török Antal, Győr

  ( 546 )

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

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

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

 ( 210 ) M 22 01301

 ( 220 ) 2022.05.17.

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

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

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

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

szakemberek ügyfelekkel való összehozásával kapcsolatos üzleti közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi

 közvetítői szolgáltatások.

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

 lebonyolítása; know-how átadása (képzés).

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

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

technológiai szaktanácsadás; technológiai konzultációs szolgáltatások digitális átalakításhoz; kutatási és

 fejlesztési szolgáltatások.

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

 közbenjárás; előírásoknak való megfelelés ellenőrzése.

 ( 210 ) M 22 01313

 ( 220 ) 2022.05.18.

 ( 731 )  Laki Krisztián, Kecskemét (HU)

  
( 546 )

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

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

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

 ( 210 ) M 22 01325

 ( 220 ) 2022.05.19.

 ( 731 )  Yosefian Eran, Üröm (HU)

 ( 740 )  Dr. Debreceni Róbert, Budapest

  

( 546 )

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

 eszenciaolajok.

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

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

 ( 210 ) M 22 01354

 ( 220 ) 2022.05.23.

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

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

 ( 541 ) DUNA

 ( 511 )   29    Sajtok.

 ( 210 ) M 22 01364
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 ( 220 ) 2022.05.24.

 ( 731 )  CUZCO Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Manufacturing Positive Energy

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

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

 ( 210 ) M 22 01417

 ( 220 ) 2022.05.27.

 ( 731 )  BUDIŠ a. s., Budiš (SK)

 ( 300 )  POZ 340-2022 2022.02.14. SK

 ( 740 )  Dr. Melicher Csilla, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Energiaitalok.

 ( 210 ) M 22 01464

 ( 220 ) 2022.06.02.

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

 ( 740 )  dr. Szabó Dóra, Budapest

 ( 541 ) GOOD LIFE BOOKS

 ( 511 )  16    Daloskönyvek; színező könyvek; képregények; könyvecskék, brosúrák; könyvek; nyomtatott publikációk;

 nyomtatványok; újságok.

 35    Tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; szövegszerkesztés; marketing szolgáltatások; médiakapcsolati

 szolgáltatások; értékesítési promóciós szolgáltatások.

 41    Elektronikus kiadványszerkesztés; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra; szövegszerkesztés

[kivéve reklámszövegek]; nem reklámcélú szövegek publikálása; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line

 publikálása (hangoskönyvet is ideértve); könyvkiadás.

 ( 210 ) M 22 01475

 ( 220 ) 2022.06.02.

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

 ( 740 )  Dr. Ambrus Réka, Budapest

 ( 541 ) HAJÓGYÁR

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

szervezése szórakoztatási célokból; éjszakai klubokban nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; előadások

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

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

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

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

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

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

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

 zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneoktatás.

  42    Tudományos kutatás.

 ( 210 ) M 22 01477

 ( 220 ) 2022.06.01.

 ( 731 )  Birochem Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) ENEDNA

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

 gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények.

 ( 210 ) M 22 01478

 ( 220 ) 2022.06.02.

 ( 731 )  Agrometry Kft., Szentendre (HU)

 ( 541 ) Beetmax Duo

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

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

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

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

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

talajkondicionáló készítmények mezőgazdasági termékek növekedésének fokozására; gyomirtó szerekben

 használt vegyszerek.

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

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

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

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

 készítmények.

 ( 210 ) M 22 01479

 ( 220 ) 2022.06.02.

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

 ( 740 )  Bagdi Áron Ügyvédi Iroda, Békéscsaba

 ( 541 ) GUTICHOCO

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

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

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

 szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].

 35    Csokoládékkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; csokoládékkal kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások; édességekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; édességekkel kapcsolatos

 nagykereskedelmi szolgáltatások.

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

 ( 210 ) M 22 01496

 ( 220 ) 2022.06.07.

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

 Kun Richárd 33.34%, Érd (HU)

 Parzer Zoltán 33.33%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  35    Kereskedelmi ügyletek bonyolítása; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi

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

kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi lobbizási szolgáltatások; kereskedelmi rendezvények

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

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

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

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

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

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

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

konzultációs szolgáltatások digitális transzformációhoz; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális

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

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

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

 konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások.

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

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

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

 know-how átadása [képzés].

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

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

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

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

számítógépes platformok fejlesztése; számítógépes rendszerek tervezése; számítógéppel szimulált modellek

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

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

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

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

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

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

 tervezői és kutatói tevékenység.

 ( 210 ) M 22 01503

 ( 220 ) 2022.02.27.

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

  

( 546 )

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

  43    Időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 22 01539

 ( 220 ) 2022.06.12.

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

 ( 210 ) M 22 01540

 ( 220 ) 2022.06.13.

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

 ( 740 )  Dr. Pécsváradi János Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Midexon

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

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

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

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

 (fungicidek); gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 210 ) M 22 01541

 ( 220 ) 2022.06.13.

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

 ( 740 )  Dr. Pécsváradi János Ügyvédi iroda, Budapest

 ( 541 ) Midexone

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

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 210 ) M 22 01542

 ( 220 ) 2022.06.13.

 ( 731 )  FORMICALS Kft., Dunaharaszti (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Formi

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 számára.

 ( 210 ) M 22 01543

 ( 220 ) 2022.06.13.

 ( 731 )  FORMICALS Kft., Dunaharaszti (HU)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 számára.

 ( 210 ) M 22 01549

 ( 220 ) 2022.06.13.

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

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

 ( 541 ) CLOE CAFE

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

 ( 210 ) M 22 01550

 ( 220 ) 2022.06.13.

 ( 731 )  Sávolt Karolina, Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  Dr. Goron Katalin Ügyvédi Iroda, Nyíregyháza

 ( 541 ) KarolinaArt

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

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

 csiszolószerek.

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

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

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

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

 20    Bútorok, tükrök, keretek; nem fém tartályok, tárolók tároláshoz vagy szállításhoz; megmunkálatlan vagy

 félig megmunkált csont, szaru, halcsont vagy gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga borostyán.

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

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

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

 porcelán- és fajanszáruk.

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

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

 nem textilből.

 ( 210 ) M 22 01551

 ( 220 ) 2022.06.13.

 ( 731 )  Sávolt Karolina, Nyíregyháza (HU)

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

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

 csiszolószerek.

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

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

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

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

 20    Bútorok, tükrök, keretek; nem fém tartályok, tárolók tároláshoz vagy szállításhoz; megmunkálatlan vagy

 félig megmunkált csont, szaru, halcsont vagy gyöngyház; kagylóhéj; tajték; sárga borostyán.

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

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

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

 porcelán- és fajanszáruk.

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

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

 nem textilből.

 ( 210 ) M 22 01554

 ( 220 ) 2022.06.14.

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

 ( 541 ) Balance Medical Center

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

fodrász szolgáltatás; fodrászszalon szolgáltatások; gyógyfürdőben nyújtott szépségápolási szolgáltatások;

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

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

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

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

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

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

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

fizikoterápiás szolgáltatások; fizioterápiás szolgáltatások; gyógyászati és egészségügyi szolgáltatások;

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

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

terápiás masszázzsal kapcsolatos egészségügyi szolgáltatások; terápiás szolgáltatások; thalasszoterápiás

 [tengervíz terápiás] szolgáltatások; vízgyógyászati szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 01581

 ( 220 ) 2022.06.17.

 ( 731 )  Nacsa Zsanett Helga, Budapest (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 )   41    Sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 22 01586

 ( 220 ) 2022.06.17.

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

 ( 740 )  Süle Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 01587

 ( 220 ) 2022.06.19.

 ( 731 )  Soós Gábor Dániel, Érd (HU)

 Soós-Holló Orsolya, Érd (HU)

  

( 546 )

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

 tartósított formában; gyógyhatású teák.

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

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

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

 nem gyógyászati használatra szánt gyógynövény teák.

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

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

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

  33    Alkoholos kivonatok.

 ( 210 ) M 22 01590

 ( 220 ) 2022.06.20.

 ( 731 )  Sárosdi Zsolt, Sukoró (HU)

 ( 541 ) One Boat - One World

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

 ( 210 ) M 22 01592

 ( 220 ) 2022.06.20.

 ( 731 )  Tóth Krisztián, Balatonkenese (HU)

  

( 546 )

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

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

 ( 220 ) 2022.06.20.

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

  

( 546 )

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

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

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

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

 és karbantartásával kapcsolatos információszolgáltatás.

 ( 210 ) M 22 01595

 ( 220 ) 2022.06.20.

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

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Dobozos készétel: babgulyás kolbásszal.

 ( 210 ) M 22 01596

 ( 220 ) 2022.06.20.

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

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Dobozos készétel: rakott káposzta.

 ( 210 ) M 22 01598

 ( 220 ) 2022.06.20.

 ( 731 )  Kolozsi Martina, Dorog (HU)

 ( 740 )  dr. Farkas Eszter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 210 ) M 22 01603

 ( 220 ) 2022.06.20.

 ( 731 )  Szántó Krisztián, Budapest (HU)

 ( 541 ) Corner's

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

  30    Hamburgerzsemle.

  42    Pubok [sörözők] tervezése.

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

 sörfőzdékben; italok felszolgálása sörfőzdékben; fagylaltozók, fagylaltozói szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 01643

 ( 220 ) 2022.06.23.

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

 ( 740 )  dr. Váradi János, Pécs

 ( 541 ) CROSSSEC

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

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

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

terméktervező szoftverek; logisztikai szoftverek; szoftverek termékfejlesztéshez; számítógépes szoftver

programok; számítógépes szoftverek dokumentummenedzsmenthez; ipari folyamatvezérlő szoftverek;

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

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

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

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

számítógépes szoftverek; időszabályozásra szolgáló számítógépes szoftverek; számítógépes szoftverek üzleti

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

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

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

 szerverszoftverek; szoftverek.

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

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

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

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

kapcsolatos üzletviteli tanácsadás; vállalatszervezési és vállalatgazdasági tanácsadás; gyártással kapcsolatos

üzletviteli tanácsadás; üzleti hatékonysággal kapcsolatos tanácsadás; üzleti hatékonysághoz kapcsolódó

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

konzultáció; üzletszervezéssel és üzletvezetéssel kapcsolatos tanácsadás; üzleti tervezéssel kapcsolatos

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

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

szolgáltatások; termékgyártással kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások; vállalkozások struktúrájával

kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; üzletvezetéssel kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások; üzleti

szervezéssel kapcsolatos segítségnyújtás és tanácsadás; üzleti menedzsmenttel kapcsolatos segítségnyújtás és

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

kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; üzletszervezéssel és üzletvezetéssel kapcsolatos segítségnyújtás és

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

szolgáltatások az információs technológiák terén; üzletszervezéssel kapcsolatos segítségnyújtás, tanácsadási

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

 üzleti menedzsment tanácsadás az igazgatói és cégvezetési fejlesztéssel kapcsolatban.

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

információtechnológiai tanácsadási szolgáltatások; információtechnológiai konzultáció, tanácsadás és információs

szolgáltatások; számítógépes programmal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; számítógépes szoftverekhez

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

alkalmazások területén; szoftverfejlesztés; szoftvertervezés; szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében;

szoftverfejlesztés, programozás és kivitelezés; szoftverfejlesztési szolgáltatások adatfeldolgozó programokhoz;

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

fejlesztése; adatmegjelenítő rendszerek tervezése és fejlesztése; információtechnológiai projektvezetés;

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

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

számítógépes szoftverírás; szoftvertervezési szolgáltatások; számítógépes szoftverfejlesztés; számítógépes

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

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

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

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

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

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

online szoftverek biztosítása; szoftverek biztosítása számítógépes világhálózaton keresztül; számítógépes

szoftverrel kapcsolatos tervezési szolgáltatások; konzultációs szolgáltatások számítógépes szoftverekkel

kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások számítógépes szoftverekkel kapcsolatban; tanácsadás a számítógépes

szoftvertervezés területén; konzultáció szoftverek tervezésével és fejlesztésével kapcsolatban;

folyamatellenőrzésre szolgáló számítógépes szoftverek tervezése és fejlesztése; számítógépes szoftverek

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

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

szoftverek biztosítása ellátásilánc-menedzsmenthez; számítógépek és szoftverek tervezése kereskedelmi

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

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

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

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

szoftverek ideiglenes használatának biztosítása; felhőalapú számítástechnika; számítógépes szoftverrel

 kapcsolatos tanácsadás.

 ( 210 ) M 22 01646

 ( 220 ) 2022.06.23.

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

 ( 740 )  Gaál és Gaál Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) ReSpawn

 ( 511 )  18    Bőr és bőrutánzatok; állatbőrök és irhák; bőröndök és szállító táskák; esernyők és napernyők; sétapálcák;

 ostorok, hámok és lószerszámok; nyakörvek, pórázok és ruházat állatok számára.

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 210 ) M 22 01648

 ( 220 ) 2022.06.24.

 ( 731 )  Budakeszi Város Önkormányzata, Budakeszi (HU)

 ( 740 )  Dr. Disztós Dóra, Solymár

  

( 546 )

 ( 511 )   32    Sörök.

 ( 210 ) M 22 01652

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

 ( 740 )  Orbán Miklós Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

konferenciaszervezés, konferencia szolgáltatások; konferenciák szervezése; konferenciák szervezése és

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

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

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

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

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

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

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

 gyermekvállalással, a várandóssággal és a szüléssel kapcsolatban.

 ( 210 ) M 22 01655

 ( 220 ) 2022.06.24.

 ( 731 )  Növényfutár Bt., Doboz (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre

  

( 546 )

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

 szolgáltatások: növények.

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

 futárszolgáltatások; futárszolgáltatások áruszállításhoz; áruk kézbesítése futár útján.

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

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

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

 ( 210 ) M 22 01656

 ( 220 ) 2022.06.24.

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

 ( 740 )  Dr. Tarkovács Sándor Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 220 ) 2022.06.24.

 ( 731 )  Ungvárszki Bence, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  7    Hegesztőgépek.

 ( 210 ) M 22 01658

 ( 220 ) 2022.06.24.

 ( 731 )  Győri Noémi Judit, Róma (IT)

 ( 740 )  Hóbor Zsolt, Győr

  

( 546 )

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

  16    Könyvek.

 ( 210 ) M 22 01659

 ( 220 ) 2022.06.24.

 ( 731 )  Czuczi Viktória, Zalaegerszeg (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

 és szemináriumok rendezése.

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

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

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 01660

 ( 220 ) 2022.06.24.

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

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre
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( 546 )

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

adatok összeállításához; számítógépes hardverek helymeghatározási adatok továbbításához; számítógépes

hardverek helymeghatározási adatok feldolgozásához; számítógépes szoftverek globális helymeghatározó

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

 adatfeldolgozó rendszerek; személykövető-adatfeldolgozó egység.

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

 szolgáltatások.

 39    Személygépjárművek számítógépek vagy globális helymeghatározó rendszerek segítségével történő nyomon

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

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

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

 útvonalak tervezése].

 ( 210 ) M 22 01681

 ( 220 ) 2022.06.28.

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

 ( 740 )  Giró Szász és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Folly roll

 ( 511 )   31    Növények, palánták.

 ( 210 ) M 22 01687

 ( 220 ) 2022.06.29.

 ( 731 )  Semmelweis Egyetem, Budapest (HU)

 ( 740 )  Szőllősi Gusztáv, Budapest

 ( 541 ) Semmelweis Help

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

 távmonitorozása gyógyászati diagnózishoz és kezeléshez; egészségvizsgálati szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 01690

 ( 220 ) 2022.06.29.

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

 ( 740 )  Giró Szász és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Balaton édenkertje

 ( 511 )   36    Szálláshelyek bérbeadása [apartmanok].

 41    Idegenvezetős túrák levezetése, szabadidős létesítmények üzemeltetése, szabadidős tevékenységekkel

 kapcsolatos tájékoztatás, szabadulószoba [szórakoztatás].

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

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

 [szállásadás].

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

 (2), növénytermesztés, pázsitgondozás.

 ( 210 ) M 22 01691

 ( 220 ) 2022.06.29.

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

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

 ( 511 )   36    Szálláshelyek bérbeadása [apartmanok].

 41    Idegenvezetős túrák levezetése, szabadidős létesítmények üzemeltetése, szabadidős tevékenységekkel

 kapcsolatos tájékoztatás, szabadulószoba [szórakoztatás].

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

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

 [szállásadás].

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

 (2), növénytermesztés, pázsitgondozás.

 ( 210 ) M 22 01693

 ( 220 ) 2022.06.29.

 ( 731 )  Sztojcsev Tamás, Dunaharaszti (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) SKYWARD

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

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

sportszolgáltatások biztosítása; sportpark szolgáltatások; sportoktatói szolgáltatások; szórakoztató

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

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

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

 [sporttevékenység]; ejtőernyős oktatás.

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

 szolgáltatások.

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

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

 biztosítása; egyéni fizikai rehabilitációs programok kidolgozása.

 ( 210 ) M 22 01695

 ( 220 ) 2022.06.29.

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

 ( 740 )  Giró Szász és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   36    Szálláshelyek bérbeadása [apartmanok].

 41    Idegenvezetős túrák levezetése, szabadidős létesítmények üzemeltetése, szabadidős tevékenységekkel

 kapcsolatos tájékoztatás, szabadulószoba [szórakoztatás].

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

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

 [szállásadás].

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

 (2), növénytermesztés, pázsitgondozás.

 ( 210 ) M 22 01696

 ( 220 ) 2022.06.29.

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

  

( 546 )
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 ( 511 )  9    Applikációs szoftver.

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

 reklámozási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 01697

 ( 220 ) 2022.06.29.

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

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre

  

( 546 )

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

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

 hálóruházat; hálóruhák, alváshoz használt ruhák; pizsamák.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

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

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

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

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

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 01698

 ( 220 ) 2022.06.29.

 ( 731 )  Lin Yong, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Czupor Hajnalka Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

 ( 210 ) M 22 01699

 ( 220 ) 2022.06.29.

 ( 731 )  GAÁLHAB Kft., Halastó (HU)

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

 ( 541 ) CALMSPINE

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

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

csökkent mozgásképességgel rendelkezők számára készült ülőhelyek munkavégzéshez; munkaállomások

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

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

 műszaki rajzasztalok; munkapultok [bútorok].

 ( 210 ) M 22 01701

 ( 220 ) 2022.06.30.

 ( 731 )  Krupp Kornél, Pilisszentiván (HU)

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

 ( 541 ) Kori

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

 ( 210 ) M 22 01706

 ( 220 ) 2022.06.30.

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

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

 ( 541 ) Lactiv, a komplex családi probiotikum

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

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

 élelmiszer-kiegészítők; táplálékkiegészítök.

  35    Reklámozás.

 ( 210 ) M 22 01735

 ( 220 ) 2022.07.04.

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

  

( 546 )

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

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

 céljából.

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

 és lebonyolítása, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása.

 ( 210 ) M 22 01738

 ( 220 ) 2022.07.04.

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

 ( 740 )  dr. Gubucz Ágnes, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés.

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

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

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

 nélküli műsorterjesztés; video on-demand közvetítések.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

stúdiószolgáltatások; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szemináriumok szervezése és

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

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

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

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

 produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.

 ( 210 ) M 22 01739

 ( 220 ) 2022.07.04.

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

 ( 740 )  dr. Gubucz Ágnes, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés.

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

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

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

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

 nélküli műsorterjesztés; video on-demand közvetítések.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

stúdiószolgáltatások; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szemináriumok szervezése és

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

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

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

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

 produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.

 ( 210 ) M 22 01757

 ( 220 ) 2022.07.04.

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

 ( 740 )  dr. Gubucz Ágnes, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés.

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

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

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

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

 nélküli műsorterjesztés; video on-demand közvetítések.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

stúdiószolgáltatások; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szemináriumok szervezése és

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

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

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

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

 produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.

 ( 210 ) M 22 01758
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 ( 220 ) 2022.07.04.

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

 ( 740 )  dr. Gubucz Ágnes, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés.

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

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

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

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

 nélküli műsorterjesztés; video on-demand közvetítések.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

stúdiószolgáltatások; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szemináriumok szervezése és

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

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

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

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

 produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.

 ( 210 ) M 22 01759

 ( 220 ) 2022.07.04.

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

 ( 740 )  dr. Gubucz Ágnes, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés.

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

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

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

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

 nélküli műsorterjesztés; video on-demand közvetítések.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

stúdiószolgáltatások; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szemináriumok szervezése és

lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek

kölcsönzése (1); színpadi díszletek kölcsönzése (2); szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási

szolgáltatások; szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek]; televíziós szórakoztatás; varieté-előadások

bemutatása; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; videorögzítés; videoszalagok vágása; zenei

 produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés.

 ( 210 ) M 22 01795

 ( 220 ) 2022.07.07.

 ( 731 )  ICE CATERING Kft., Zalaegerszeg (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Pálcás fagyasztott édességek; keverékek jégkrémes édességek készítéséhez; keverékek fagyasztott

édességek készítéséhez; jégkrémet tartalmazó fagyasztott édességek; jégkrémes édességek; fagylaltos édességek

nyalókák formájában; fagylaltos édességek; fagylalt édességek; fagyasztott tejes édességek; fagyasztott joghurtos

 édességek; fagyasztott édességek; édességek fagyasztott formában.

 35    Cukorkákkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; csokoládékkal kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások; desszertekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; diétás készítményekkel kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások; édességekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; élelmiszerekkel

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; jégkrémekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások;

 kakaókkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; kávékkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 01797

 ( 220 ) 2022.07.07.

 ( 731 )  NEXT STOP Ingatlanüzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Tóth D. Ildikó Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) bee@work

 ( 511 )  35    Irodagépek és irodafelszerelés kölcsönzése; irodai berendezések kölcsönzése közösségi munkahelyeken;

titkári és irodai szolgáltatások; titkársági szolgáltatások; üzleti titkársági szolgáltatások; üzleti ügyintézések;

recepciós szolgáltatások látogatók számára [irodai tevékenység]; üzleti adminisztráció; üzleti adminisztrációs

 szolgáltatások.

 36    Ingatlanügyletek; ingatlan bérbeadási szolgáltatások; ingatlanügynökség; ingatlanügynökségek

szolgáltatásai; vagyonkezelés, tulajdon menedzsment; ingatlan bérbeadási ügyintézés; irodahelyiségek
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bérbeadása; irodák bérbeadása közösségi munkavégzéshez; irodák [ingatlanok] bérbeadása; ingatlanok

bérbeadásával kapcsolatos ingatlanügynökségi szolgáltatások; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés;

ingatlanok bérbeadásának ügyintézése; ingatlanok bérbeadása; ingatlankezelési szolgáltatások;

 ingatlanmenedzsment.

 ( 210 ) M 22 01798

 ( 220 ) 2022.07.07.

 ( 731 )  ICE CATERING Kft., Zalaegerszeg (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Csokoládé ízesítésű összetevőket tartalmazó kekszek; csokoládé ízű bevonattal részben bevont omlós keksz;

csokoládépaszták, krémek; csokoládés karamellás ostyák; csokoládés kekszek; csokoládés ostyák; csokoládés

piskótával készített csokoládétorták; csokoládés sütemények; csokoládéval díszített, leöntött perecek;

csokoládéval részben bevont omlós keksz; csokoládéval bevont sütemények, torták; csokoládétorták, csokoládés

sütemények; csokoládéval bevont ostyás kekszek; csokoládéval bevont perecek; csokoládéval bevont vajas

kekszek; cukrászsütemények; cukormázzal bevont kekszek, aprósütemények; cukormázas piskóták; cukormázas

gyümölcsös sütemények, torták; étkezési ostyák; fagyasztott joghurtos torták; fagyasztott sütemények; fagyasztott

tésztalapok; fagylalttölcsérek; jégkrémtorta; jégkrémtorták, fagylaltos sütemények; csokoládé pasztillák;

csokoládé pralinék formájában; csokoládé szeletek; csokoládéból készült pralinék; csokoládékészítmények;

csokoládémassza; csokoládés édesipari termékek; csokoládés édességek; cukorból készült tortadíszek; cukorka

(cukor); cukorkák; cukorkák [édességek]; nem gyógyhatású édességek karamellák, tejkaramellák formájában;

pasztillák, szögletes cukorkák [édességek]; pasztillák, szopogatós tabletták/cukorkák [nem gyógyszerezett

édességek/cukrászáruk]; pillecukrok; pralinék; puha karamellák; sós vajkaramella; tejcsokoládék; tejkaramella;

tortadíszek cukorból; xylitollal édesített édességek; cukor; cukor cukormázhoz; cukorszirup; daracukor; étkezési

fruktóz; étkezési glükózpor; fehér cukor; folyékony cukrok; karamellizált cukor; karamellkrém [karamellizált

tejkrém]; kristálycukor torták díszítéséhez; porcukor; alkoholtartalmú fagylalt; alkoholtartalmú sörbetek;

csokoládé alapú jeges italok; csokoládét tartalmazó fagylaltok; csokoládéval ízesített jégkrémek;

cukorbevonat-keverékek; cukormáz készítő gépekhez használt ehető cukormáz porok; cukormáz keverékek;

édességek fagyasztott formában; ehető jégszobrok; étkezési jég; fagyasztott cukrászsütemények [nem

gyógyszeres -]; fagyasztott édességek; fagyasztott jégkrémek; fagyasztott joghurtok [fagylaltok, jégkrémek];

fagyasztott joghurtos édességek; fagyasztott joghurtos piték; fagyasztott tejes édességek; fagylalt; fagylalt

desszertek, jégkrémek; fagylalt édességek; fagylalt, jégkrém; fagylaltkeverékek; fagylaltok; fagylaltos édességek;

fagylaltos édességek nyalókák formájában; fagylaltos italok; fagylaltos sütemények; fagylaltpor; fagylaltporok;

fagylaltpótlók; fagylalttorták; gyümölcs jégkrémek; gyümölcsízű jégkrémek nyalókák formájában;

gyümölcsjégkrém; gyümölcsjégkrém-szeletek; gyümölcsös fagylaltok; gyümölcsös jégkrémek, fagylaltok;

hűtőjég; instant desszert pudingok; ízesített jégkrémek; jég; jég/jégkrémek/fagylaltáruk és fagylalt; jégkása édes

vörösbabbal; jégfrissítő italokhoz, ételekhez; jeges tejek [fagylaltok]; jégkrém-szendvicsek; jégkrém nyalókák,

pálcikás jégkrémek; jégkrém nyalókák, fagylalt nyalókák, pálcikás jégkrémek; jégkrémek, fagylaltok; jégkrémes

édességek; jégkrémet tartalmazó fagyasztott édességek; jégkrémrudak; jégkrémutánzatok; joghurtalapú fagylaltok

[főleg fagylalt]; kakaó alapú jeges italok; kávé alapú jeges italok; keverékek fagyasztott édességek készítéséhez;

keverékek fagylalt készítéséhez; keverékek jégkrém termékek készítéséhez, fagylaltporok; keverékek jégkrémes

édességek készítéséhez; kötőanyagok fagylaltokhoz; kötőanyagok fagylaltokhoz, jégkrémekhez; kötőanyagok

jégkrémekhez, fagylaltokhoz; krémfagylaltok; nem tejes jégkrémek, fagylaltok; pálcás fagyasztott édességek;

pálcikás jégkrémek; parfé; parfék; pezsgőpor keverékek; pezsgőporok [édesség]; sörbetek, jégkásák; sörbetek

[vízalapú fagylaltok]; sörbetkeverékek [fagylaltok]; szerves kötőanyagok jégkrémhez, fagylalthoz; szója alapú

fagylalt helyettesítők; szója alapú fagylaltok; szörbetek; szörbetek [fagylaltok]; szörbetek [vizes fagylaltok]; tejes

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 19. szám, 2022.10.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M2427



fagylalt, jégkrém; tejes ízesítésű pálcikás fagylaltok; tejes jégkrém rudak; tejet tartalmazó pálcikás fagylaltok;

trüffel ízű fagylaltok; vegán jégkrémek; vizes alapú fagylaltok; azonnal oldódó, instant kakaópor; csokoládé;

csokoládé alapú italok; csokoládé alapú tejes italok; instant kávé; ízesített kávék; jegeskávék;

jegesteakeverék-porok; jégkrémtartalmú, kávé alapú italok (affogato); kakaó; kakaó alapú készítmények; kakaó

italok készítéséhez; kávépárnák; kávés tasakok; koffeinmentes kávé; koffeinmentes kávék; őrölt kávé; pörköletlen

kávék; pörkölt kávébab; pótkávé; pótkávék [gabona vagy cikória alapú]; szemes kávék; szénsavas italok [kávé-,

 kakaó- vagy csokoládéalapú]; tea; tea alapú italok; teák.

 35    Csokoládékkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; csokoládékkal kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások; cukorkákkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; cukorkákkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások; desszertekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; desszertekkel

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; diétás készítményekkel kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások; diétás készítményekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; édességekkel kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; édességekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; élelmiszerekkel

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; élelmiszerek postai rendelésével kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; élelmiszerekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; jégkrémekkel kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások; jégkrémekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; kakaókkal

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; kakaókkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások; kávékkal

 kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; kávékkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 01799

 ( 220 ) 2022.07.07.

 ( 731 )  NEXT STOP Ingatlanüzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Tóth D. Ildikó Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) bee-at-work

 ( 511 )  35    Irodagépek és irodafelszerelés kölcsönzése; irodai berendezések kölcsönzése közösségi munkahelyeken;

titkári és irodai szolgáltatások; titkársági szolgáltatások; üzleti titkársági szolgáltatások; üzleti ügyintézések;

recepciós szolgáltatások látogatók számára [irodai tevékenység]; üzleti adminisztráció; üzleti adminisztrációs

 szolgáltatások.

 36    Ingatlanügyletek; ingatlan bérbeadási szolgáltatások; ingatlanügynökség; ingatlanügynökségek

szolgáltatásai; vagyonkezelés, tulajdon menedzsment; ingatlan bérbeadási ügyintézés; irodahelyiségek

bérbeadása; irodák bérbeadása közösségi munkavégzéshez; irodák [ingatlanok] bérbeadása; ingatlanok

bérbeadásával kapcsolatos ingatlanügynökségi szolgáltatások; ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés;

ingatlanok bérbeadásának ügyintézése; ingatlanok bérbeadása; ingatlankezelési szolgáltatások;

 ingatlanmenedzsment.

 ( 210 ) M 22 01811

 ( 220 ) 2022.07.08.

 ( 731 )  Grand Tokaj Zrt., Tolcsva (HU)

 ( 740 )  Dr. Barati Béla, Sátoraljaújhely

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Tokaj eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő borok.

 ( 210 ) M 22 01812

 ( 220 ) 2022.07.08.

 ( 731 )  Puszta Izabella, Budapest (HU)

 dr. Benn András, Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  43    Átmeneti szálláskiadás; átmeneti pihenőhelyek biztosítása utasok részére; átmeneti szállások kiadása;

bebútorozott ideiglenes szálláshelyek biztosítása; bölcsődei szolgáltatások biztosítása bevásárlóhelyeken;

elkerített hely biztosítása elzálogosított vagy eltévedt állatok számára; elszállásolási szolgáltatások; fém és nem

fém szállítható épületek bérbeadása; helyszínek biztosítása rendezvényekhez, ideiglenes irodai férőhelyek és

termek biztosítása; hordozható épületek, építmények bérbeadása; hordozható öltözők bérbeadása; ideiglenes

elszállásolás biztosítása; ideiglenes elszállásolások megszervezése; ideiglenes szállás szervezése és biztosítása;

ideiglenes szobabérlés; jótékonysági szolgáltatások, nevezetesen ideiglenes szállásadás; közösségi célú

helyiségek bérbeadása; lakókocsipark felszerelések biztosítása; lakókocsipark létesítmények biztosítása;

mozgatható moduláris épületek bérbeadása; óvodák, bölcsődék és idősotthonok szolgáltatásai; recepciós

szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz [érkezések és távozások ügyintézése]; pavilonok kölcsönzése,

bérbeadása; recepciós szolgáltatások ideiglenes szálláshelyeken [kulcsátadás]; rehabilitációs központok által

nyújtott átmeneti szállás; rendezvényhelyiségek, valamint ideiglenes iroda- és tárgyalóhelyiségek biztosítása;

rendezvénysátrak bérbeadása; rendezvénysátrak kölcsönzése; sátrak kölcsönzése; sürgősségi menedékek,

szükségelhelyezési szolgáltatások [ideiglenes elszállásolás biztosítása]; szállás biztosítása klubok, csoportok

tagjainak; szállásadási szolgáltatások összejövetelekhez; szállásadással kapcsolatos irodai szolgáltatások;

szálláscsere szolgáltatások [időmegosztásos]; szálláskiadási ügynökségi szolgáltatások [időmegosztás]; szállodák,

szállók, panziók, üdülő és turista szálláshelyek; szoba- és terembérlési szolgáltatások; szobák bérbeadása; szobák

bérbeadása időszakos lakhatási lehetőségként; üdülési szállás biztosítása; vendéglátási szolgáltatások

[szállásadás]; kedvtelésből tartott madarak elszállásolásával kapcsolatos szolgáltatások; ellátási szolgáltatások

házi kedvenceknek; kutyaotthonok szolgáltatásai; lovak bértartása; macskapanziók; napközik házi kedvenceknek;

panziók házi kedvenceknek; szolgáltatások kedvtelésből tartott halak elhelyezéséhez; ágyak kölcsönzése;

ágynemű kölcsönzés; asztalterítők (abroszok) kölcsönzése; bárfelszerelések bérbeadása; belső berendezések

bérbeadása; beltéri asztalok kölcsönzése; beltéri székek bérbeadása; beltéri szőnyegek kölcsönzése; beltéri

világítás kölcsönzése; bútorok, abroszok és étkészletek bérbeadása; bútorok, abroszok, étkészletek és

felszerelések bérbeadása étel- és italszolgáltatáshoz; bútorok bérbeadása szállodák számára; bútorok bérbeadása;

bútorok kölcsönzése; bútorok kölcsönzése bemutatókhoz; bútorok kölcsönzése kiállításokhoz; bútorok

kölcsönzése konferenciákhoz; csokiszökőkutak bérbeadása; ebédlőasztalok bérbeadása; edények bérbeadása;

elektromos főzőlapok bérbeadása háztartási célokra; elektromos főzőlapok bérbeadása; elektromos kenyérpirítók

bérbeadása háztartási célokra; ételfelszolgáló eszközök kölcsönzése; ételfelszolgáló felszerelések kölcsönzése;

étkészletek kölcsönzése, bérlése; falon függő dekorációk bérbeadása szállodák számára; evőeszközök

kölcsönzése; fedett fonott strandszékek bérbeadása; főzőfelszerelések kölcsönzése ipari célokra; főzőeszközök

bérbeadása; főzőkészülékek bérbeadása; főzőlapok bérbeadása; főzőtűzhelyek bérbeadása; függönyök bérbeadása

hotelek számára; futonágyak bérbeadása; gázégők bérbeadása háztartási célokra; háztartási világító eszközök

bérbeadása; irodabútorok lízingelése; italadagoló gépek bérbeadása; italkutak bérbeadása; ivóvízadagoló

automaták bérbeadása; kanapék kölcsönzése; kávéfőzők bérbeadása; konyhai mosogatók bérbeadása

kereskedelmi használatra; kisebb méretű szőnyegek bérbeadása; konyhai mosogatók bérlése háztartási célokra;

konyhai mosogatók kölcsönzése; konyhai munkalapok bérbeadása; konyhai munkalapok bérbeadása azonnal

fogyasztható ételek készítésére; kukoricapattogtatók bérbeadása; kukták kölcsönzése főzéshez; magánlakások

dekorálására szolgáló világítóberendezések bérbeadása; melegített és hűtött italok kiadására szolgáló egységek

bérbeadása, az automaták kivételével; mikrohullámú sütők bérbeadása háztartási célokra; nem elektromos

főzőlapok kölcsönzése; padlóburkolat bérbeadása hoteleknek; padlóburkolatok kölcsönzése; párnák kölcsönzése;

steppelt ágytakarók kölcsönzése; székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése; székek és asztalok

bérbeadása; szőnyegek bérbeadása; szőnyegek, gyékények kölcsönzése; takarók kölcsönzése; teríték kölcsönzése;

törölközők kölcsönzése szállodáknak; üvegáruk kölcsönzése; vattacukor-készítő gépek bérbeadása; vendéglátó
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berendezések bérbeadása; világítóberendezések kölcsönzése; vízadagolók bérbeadása; alkoholos italok

felszolgálása; bankett szolgáltatások; bankettek szervezése; bár- és éttermi szolgáltatások; bár szolgáltatások;

bárok; bisztró [büfé] szolgáltatások; borbárok; borkóstolási szolgáltatások (italok biztosítása); borozói

szolgáltatások; delikát éttermek, csemegeáruk [éttermek]; büfészolgáltatások koktélbárok számára; elhelyezés

biztosítása összejövetelekhez; elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások; elvitelre árusító éttermek; elvitelre

árusított ételek szolgáltatása; elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások; esküvői

fogadások rendezése [étel és ital]; étel előkészítés; étel- és italkészítés; étel- és italkészítési szolgáltatások; étel- és

italszolgáltatás mobil teherautóból; ételek díszítése; ételek és italok biztosítása internet kávézókban; ételek és

italok biztosítása éttermekben és bárokban; ételek és italok biztosítása bisztrókban; ételek és italok biztosítása

fánkboltokban; ételek és italok felszolgálása; ételek és italok felszolgálása éttermi vendégek számára; ételek és

italok felszolgálása vendégek számára; ételek és italok felszolgálása internet kávézókban; ételek és italok

felszolgálása éttermekben és bárokban; ételek és italok felszolgálása fánkboltokban; ételek és italok készítése és

biztosítása azonnali fogyasztásra; ételek és italok szolgáltatása vendégek számára; ételek és italok szolgáltatása

éttermi vendégek számára; ételfőzési, melegkonyhai szolgáltatások; ételkészítés; ételkészítés mások számára

kiszervezéssel; ételkészítés megrendelésre; ételkészítési szolgáltatások; ételszobrászat; étkezdei, menzai

szolgáltatások; éttermek [szolgáltatások]; éttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások, beleértve az engedéllyel

rendelkező bár létesítményeket, szolgáltatásokat; éttermi szolgáltatások étel elvitelre árusításához; fagylaltozók,

fagylaltozói szolgáltatások; grilléttermek; gyorséttermek, snack bárok; gyorséttermi szolgáltatások; italok

felszolgálása kézműves sörfőzdékben; italok felszolgálása sörfőzdékben; italszolgáltatás biztosítása; juice bár

szolgáltatásai; kantinok, büfék, étkezdék; kávéház; kávéházak; kávéházi szolgáltatás; kávézói szolgáltatások;

kínai éttermek szolgáltatásai; klub szolgáltatások étel és ital biztosítására; koktélbárok; koktélbárok szolgáltatásai;

magán vacsoraklub szolgáltatások; magánszakács, személyi séf szolgáltatások; mobil éttermi szolgáltatások;

night club szolgáltatások [ételszolgáltatás]; önkiszolgáló éttermek; pizzériák; pub szolgáltatások;

pultosszolgáltatások; ramen étterem szolgáltatásai; salátabárok; snack-szolgáltatások; sommelier-szolgáltatások;

sörbárok; sörkert szolgáltatások; sushi éttermi szolgáltatások; svédasztalos éttermi szolgáltatások; szállást és

reggelit biztosító szolgáltatások; szállodai étkezés, étkeztetés megszervezése; szállodai éttermi szolgáltatások;

szállodák által nyújtott éttermi szolgáltatások; szolgáltatások ételek biztosításához; szolgáltatások italok

biztosításához; tapas bárok; teaházak; teaházi szolgáltatások; tempura éttermi szolgáltatások; tortadíszítések;

vállalati vendéglátás (étel és ital szolgáltatása); vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; vízipipás

bárok szolgáltatásai; washoku éttermi szolgáltatások; zártkörű drinkbár szolgáltatások; átmeneti szállások

foglalása; foglalás panziókban; foglalási szolgáltatások szállodákba; foglalási ügynökségek szolgáltatásai

szállodai elhelyezéshez; helyfoglalás szállodákban; hotelinformáció nyújtása weboldalon keresztül;

idegenforgalmi szálláshelyek foglalása; ideiglenes szállás foglalása nyaralókban; ideiglenes szállásfoglalás;

ideiglenes szállások foglalása az interneten keresztül; ideiglenes szállásszervezés; időszakos szállásfoglalással

kapcsolatos információs, tanácsadási és foglalási szolgáltatások; információk biztosítása bölcsődei

szolgáltatásokkal kapcsolatban; információk biztosítása ideiglenes szálláslehetőségek biztosításával kapcsolatban;

információk biztosítása ideiglenes szálláslehetőségekkel kapcsolatosan az interneten keresztül; kempingszállások

foglalása; konzultációs szolgáltatások szállodák szolgáltatásaival kapcsolatban; online információnyújtás

szállodai foglalásokkal kapcsolatban; online információnyújtás nyaralási szállások lefoglalásával kapcsolatban;

szállásfoglalás; szállásfoglalás szállodákba; szállásfoglalás utazók számára; szállásfoglalási szolgáltatások

[időmegosztás]; szállásfoglalással kapcsolatos információnyújtás; szállásinformációk biztosítása az interneten;

szállásrendelési szolgáltatások; szállodai elhelyezés értékelése; szállodai férőhely foglalás; szállodai foglalási

szolgáltatások; szállodai foglalási szolgáltatások az interneten keresztül; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás;

szállodai szobák lefoglalása utazók számára; szállodákkal kapcsolatos információnyújtás; szállodákkal

kapcsolatos elektronikus információs szolgáltatások; szállodákkal kapcsolatos információk; szállodákkal

kapcsolatos információ nyújtása weboldalon keresztül; szobafoglalás; szobafoglalás utazóknak; szobafoglalási,

valamint szállodai foglalási szolgáltatások biztosítása; telefonos hívóközpontok és segélyvonalak által biztosított

tanácsadás az ideiglenes szállások terén; üdülési szállásfoglalási szolgáltatások; üdülőszállások értékelése;
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ügynökségi szállásfoglalási szolgáltatások [időbeosztásos üdülés]; ügynökségi szolgáltatások ideiglenes szállás

foglalásával kapcsolatban; utazási irodai szolgáltatások szállásfoglaláshoz; utazási irodai szolgáltatások ideiglenes

szállások foglalásához; utazási irodák által nyújtott szállásfoglalási szolgáltatások; utazási irodák szálláshely

foglalási szolgáltatásai; utazási irodák szolgáltatásai szállodai foglalások intézéséhez; utazási szállásadási

információs szolgáltatások és utazási szállásfoglalási ügynökségi szolgáltatások utazók számára; utazásszervezői

szolgáltatások ideiglenes szálláshelyek foglalásához; bárokkal kapcsolatos tájékoztatás; élelmiszerekhez

kapcsolódó konzultációs szolgáltatások; étel- és italkészítéssel kapcsolatos információnyújtás; ételek

elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; ételkritikusi szolgáltatások [információ nyújtása ételekről és

italokról]; ételrendelési szolgáltatások; éttermek értékelései; éttermi asztalfoglalás; éttermekkel és bárokkal

kapcsolatos értékelések készítése; éttermi foglalási szolgáltatások; éttermi foglalások és ételek megrendelése;

éttermi tájékoztató szolgáltatások; főzési tanácsadás; információs, tanácsadási és foglalási szolgáltatások étel és

ital szolgáltatásával kapcsolatban; konyhaművészettel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; konzultációs

szolgáltatások az ételkészítéssel kapcsolatban; receptekkel kapcsolatos tanácsadás; sütési technikákkal

kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; tájékoztatás bárpultos szolgáltatásokkal kapcsolatban; tájékoztatás

bárszolgáltatásokkal kapcsolatban; tájékoztatás italreceptek formájában; tájékoztatás nyújtása éttermekkel

kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások az étel és ital catering területén; ügynökségi szolgáltatások éttermi

foglalásokhoz; utazási irodai szolgáltatások éttermi asztalfoglalásokkal kapcsolatban; weboldalon keresztüli

 tájékoztatás nyújtása a főzés területén.

 ( 210 ) M 22 01837

 ( 220 ) 2022.07.11.

 ( 731 )  Huang Qi Ke, Budapest (HU)

 ( 541 ) Leonardo Da Vinci

 ( 511 )  6    Kulcsok, kulcsok fémből, fémkarikák kulcsokhoz.

 9    Napszemüvegek, napszemüveg keretek, napszemüveg tokok.

  11    Lámpák.

 ( 210 ) M 22 01841

 ( 220 ) 2022.07.11.

 ( 731 )  Dancs Attila, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Géczi Beatrix Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Pip & Chips

 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek; étkezési

 olajok és zsírok.

  35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 22 01842

 ( 220 ) 2022.07.12.

 ( 731 )  Dúzsi Lőrinc Simon, Szekszárd (HU)

 ( 541 ) Wamberger

 ( 511 )  42    Csomagolási design; cégtáblák tervezése; csomagolással kapcsolatos tervezési szolgáltatások;

csomagolástervezés; csomagolástervezési szolgáltatások; grafikai illusztrációk tervezése; grafikai illusztrációs

szolgáltatások; grafikai szolgáltatások; grafikai tervezés; grafikai tervezés és színvilág megtervezése egységes

vállalati arculathoz; grafikai tervezés internetes weboldalak összeállításához; grafikák készítése; grafikus

tervezés, design; grafikus tervezési szolgáltatások; grafikai tervező szolgáltatás; grafikus tervező szolgáltatásai;

grafikusművészi tervezési szolgáltatások; illusztrációs szolgáltatások [tervezés]; hirdetési logók grafikus

formatervezése; honlapok fejlesztése, tervezése és frissítése; honlapok és weboldalak tervezése; honlapkészítési
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szolgáltatások; honlapfejlesztési szolgáltatások; honlap- és weboldal tervezés; internetes platform készítése

elektronikus kereskedelemhez; kiállítási standok tervezése; kereskedelmi grafikai tervezés; logók tervezése

pólókra; logók tervezése vállalati arculathoz; logótervezési szolgáltatások; márkanevek tervezése; népszerűsítési

anyagok grafikus tervezése; ruházati kiegészítők tervezése; ruházati cikkek, lábbelik és fejfedők tervezése;

 weblapok tervezése és kivitelezése.

 ( 210 ) M 22 01848

 ( 220 ) 2022.07.12.

 ( 731 )  Považská cementáreň, a.s., Ladce (SK)

 ( 740 )  Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  19    Építőanyagok, nem fémből; cement; autóiparból és élelmiszerek előállításából származó hulladék mész

 felhasználásával előállított cement.

 42    Új technológiák kutatása és fejlesztése mások részére; autóiparból és élelmiszerek előállításából származó

hulladék mész felhasználásával előállított cement kifejlesztése mások részére; technológiai kutatás; új termékek

 kutatása és fejlesztése mások részére.

 ( 210 ) M 22 01856

 ( 220 ) 2022.07.13.

 ( 731 )  AKA Kereskedelmi Kft., Villány (HU)

 ( 740 )  Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd

 ( 541 ) MANDULA

 ( 511 )  43    Szállásadási szolgáltatások üdülőkben, üdülőkomplexumokban; bankettek és társas összejövetelek tartására

alkalmas létesítmények biztosítása különleges alkalmakra; esküvői fogadások szervezése [helyszínek]; kiállítási

létesítmények biztosítása; kiállítóhelyek biztosítása hotelekben; konferencia létesítmények biztosítása;

konferenciatermek biztosítása; közösségi központok biztosítása társasági összejövetelekhez és találkozókhoz;

létesítmények biztosítása konferenciákhoz, kiállításokhoz és találkozókhoz, értekezletekhez; szakmai bemutatók,

kiállítások létesítményeinek biztosítása [szállásadás]; szállásbiztosítás találkozókhoz; szálláshely biztosítás

találkozókhoz; tárgyalótermek bérbeadása; terembérlés találkozókhoz [tárgyalótermek]; foglalás panziókban;

foglalási szolgáltatások szállodákba; vendéglátási szolgáltatások [szállásadás]; vendéglátási szolgáltatások [étel-

és italszolgáltatás]; vállalati vendéglátás (étel és ital szolgáltatása); ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek

számára; ételek és italok szolgáltatása vendégek számára; alkoholos italok felszolgálása; bár- és éttermi

szolgáltatások; bár szolgáltatások; éttermi szolgáltatások, beleértve az engedéllyel rendelkező bár

létesítményeket, szolgáltatásokat; bárokkal kapcsolatos tájékoztatás; éttermekkel és bárokkal kapcsolatos

értékelések készítése; bárok; ételek és italok biztosítása éttermekben és bárokban; ételek és italok felszolgálása

éttermekben és bárokban; tapas bárok; gyorséttermek, snack bárok; bisztró [büfé] szolgáltatások; ételek és italok

biztosítása bisztrókban; borbárok; borkóstolási szolgáltatások (italok biztosítása); borozói szolgáltatások;

büfészolgáltatások koktélbárok számára; delikát éttermek, csemegeáruk [éttermek]; elvihető ételekkel kapcsolatos

szolgáltatások; elvitelre árusító éttermek; elvitelre árusított ételek szolgáltatása; elvitelre készített ételekkel és

italokkal kapcsolatos szolgáltatások; éttermi szolgáltatások étel elvitelre árusításához; esküvői fogadások

rendezése [étel és ital]; étel előkészítés; étel és ital catering; étel és ital catering bankettekre; étel és ital catering

intézményeknek; étel és ital catering koktélpartikra; étel és ital catering szolgáltatások kiállítóhelyek számára; étel

és ital catering szolgáltatások vásári és kiállítási létesítmények számára; étel és ital catering szolgáltatások

gyűlések helyszíneire; jótékonysági szolgáltatások, nevezetesen étel és ital biztosítása; étel- és italkészítés; étel-

és italkészítési szolgáltatások; ételek és italok biztosítása internet kávézókban; ételek és italok felszolgálása;

ételek és italok felszolgálása éttermi vendégek számára; ételek és italok felszolgálása vendégek számára; ételek és

italok készítése és biztosítása azonnali fogyasztásra; klub szolgáltatások étel és ital biztosítására; étel- és

italkészítéssel kapcsolatos információnyújtás; ételkritikusi szolgáltatások [információ nyújtása ételekről és
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italokról]; tanácsadási szolgáltatások az étel és ital catering területén; utazási szállásadási információs

szolgáltatások és utazási szállásfoglalási ügynökségi szolgáltatások utazók számára; szállásadási szolgáltatások

összejövetelekhez; szállásadással kapcsolatos irodai szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; mobil éttermi

szolgáltatások; szállodai éttermi szolgáltatások; svédasztalos éttermi szolgáltatások; szállodák által nyújtott

éttermi szolgáltatások; éttermi asztalfoglalás; éttermi foglalási szolgáltatások; éttermi foglalások és ételek

megrendelése; éttermi tájékoztató szolgáltatások; utazási irodai szolgáltatások éttermi asztalfoglalásokkal

kapcsolatban; grilléttermek; kávéház; kávéházak; kávéházi szolgáltatás; koktélbárok; koktélbárok szolgáltatásai;

ügynökségi szolgáltatások ideiglenes szállás foglalásával kapcsolatban; ügynökségi szállásfoglalási szolgáltatások

[időbeosztásos üdülés]; szálláskiadási ügynökségi szolgáltatások [időmegosztás]; ügynökségi szolgáltatások

 éttermi foglalásokhoz; washoku éttermi szolgáltatások; zártkörű drinkbár szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 01857

 ( 220 ) 2022.07.13.

 ( 731 )  AKA Kereskedelmi Kft., Villány (HU)

 ( 740 )  Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd

 ( 541 ) CROCUS

 ( 511 )  43    Vendéglátási szolgáltatások [szállásadás]; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; vállalati

vendéglátás (étel és ital szolgáltatása); vendéglátás szervezése születésnapi bulik számára; vendéglátással

kapcsolatos szolgáltatások; elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások; ételek és italok

biztosítása internet kávézókban; ételek és italok biztosítása éttermekben és bárokban; ételek és italok biztosítása

bisztrókban; ételek és italok biztosítása fánkboltokban; ételek és italok felszolgálása; ételek és italok felszolgálása

éttermi vendégek számára; ételek és italok felszolgálása vendégek számára; ételek és italok felszolgálása

éttermekben és bárokban; ételek és italok készítése és biztosítása azonnali fogyasztásra; ételek és italok

szolgáltatása éttermi vendégek számára; ételek és italok szolgáltatása vendégek számára; ételkritikusi

szolgáltatások [információ nyújtása ételekről és italokról]; alkoholos italok felszolgálása; borbárok; borkóstolási

szolgáltatások (italok biztosítása); büfészolgáltatások koktélbárok számára; elvihető ételekkel kapcsolatos

szolgáltatások; delikát éttermek, csemegeáruk [éttermek]; elvitelre árusító éttermek; elvitelre árusított ételek

szolgáltatása; éttermi szolgáltatások étel elvitelre árusításához; esküvői fogadások szervezése [helyszínek];

esküvői fogadások rendezése [étel és ital]; étel előkészítés; étel- és italkészítés; étel- és italkészítési

szolgáltatások; étel- és italszolgáltatás mobil teherautóból; klub szolgáltatások étel és ital biztosítására;

információs, tanácsadási és foglalási szolgáltatások étel és ital szolgáltatásával kapcsolatban; tanácsadási

szolgáltatások az étel és ital catering területén; étel- és italkészítéssel kapcsolatos információnyújtás; ételek

elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; ételek díszítése; szolgáltatások ételek biztosításához;

éttermi foglalások és ételek megrendelése; ételkészítés; ételkészítés mások számára kiszervezéssel; ételkészítés

megrendelésre; ételkészítési szolgáltatások; konzultációs szolgáltatások az ételkészítéssel kapcsolatban; étkezdei,

menzai szolgáltatások; éttermekkel és bárokkal kapcsolatos értékelések készítése; tájékoztatás nyújtása

éttermekkel kapcsolatban; bár- és éttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások, beleértve

az engedéllyel rendelkező bár létesítményeket, szolgáltatásokat; mobil éttermi szolgáltatások; sushi éttermi

szolgáltatások; svédasztalos éttermi szolgáltatások; szállodai éttermi szolgáltatások; szállodák által nyújtott

éttermi szolgáltatások; tempura éttermi szolgáltatások; washoku éttermi szolgáltatások; éttermi asztalfoglalás;

éttermi foglalási szolgáltatások; éttermi tájékoztató szolgáltatások; ügynökségi szolgáltatások éttermi

foglalásokhoz; utazási irodai szolgáltatások éttermi asztalfoglalásokkal kapcsolatban; kávéház; kávéházak;

kávéházi szolgáltatás; italszolgáltatás biztosítása; ételek és italok felszolgálása internet kávézókban; italok

felszolgálása kézműves sörfőzdékben; italok felszolgálása sörfőzdékben; szolgáltatások italok biztosításához;

koktélbárok; koktélbárok szolgáltatásai; tájékoztatás italreceptek formájában; teaházak; teaházi szolgáltatások;

 zártkörű drinkbár szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 01858

 ( 220 ) 2022.07.13.
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 ( 731 )  AKA Kereskedelmi Kft., Villány (HU)

 ( 740 )  Bérczes Ügyvédi Iroda, Taliándörögd

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Vendéglátási szolgáltatások [szállásadás]; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; átmeneti

szálláskiadás; átmeneti szállások kiadása; szállodák, szállók, panziók, üdülő és turista szálláshelyek; szállásadási

szolgáltatások összejövetelekhez; ideiglenes szállásfoglalás; üdülési szállásfoglalási szolgáltatások; szállodai

szobafoglalás, szállásfoglalás; utazási irodák szálláshely foglalási szolgáltatásai; szállást és reggelit biztosító

szolgáltatások; elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások; ételek és italok biztosítása

internet kávézókban; ételek és italok biztosítása éttermekben és bárokban; ételek és italok biztosítása bisztrókban;

ételek és italok biztosítása fánkboltokban; ételek és italok felszolgálása; ételek és italok felszolgálása éttermi

vendégek számára; ételek és italok felszolgálása vendégek számára; ételek és italok felszolgálása éttermekben és

bárokban; ételek és italok készítése és biztosítása azonnali fogyasztásra; ételek és italok szolgáltatása éttermi

vendégek számára; ételek és italok szolgáltatása vendégek számára; ételkritikusi szolgáltatások [információ

nyújtása ételekről és italokról]; alkoholos italok felszolgálása; bár- és éttermi szolgáltatások; bár szolgáltatások;

bárok; éttermi szolgáltatások, beleértve az engedéllyel rendelkező bár létesítményeket, szolgáltatásokat;

gyorséttermek, snack bárok; juice bár szolgáltatásai; tapas bárok; bárokkal kapcsolatos tájékoztatás; éttermekkel

és bárokkal kapcsolatos értékelések készítése; tájékoztatás bárpultos szolgáltatásokkal kapcsolatban; tájékoztatás

bárszolgáltatásokkal kapcsolatban; bisztró [büfé] szolgáltatások; borkóstolási szolgáltatások (italok biztosítása);

borozói szolgáltatások; büfészolgáltatások koktélbárok számára; delikát éttermek, csemegeáruk [éttermek];

elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások; elvitelre árusító éttermek; elvitelre árusított ételek szolgáltatása;

éttermi szolgáltatások étel elvitelre árusításához; esküvői fogadások szervezése [helyszínek]; esküvői fogadások

rendezése [étel és ital]; étel- és italkészítéssel kapcsolatos információnyújtás; ételek elkészítésével kapcsolatos

tájékoztatás és tanácsadás; ételrendelési szolgáltatások; éttermi foglalások és ételek megrendelése; információs,

tanácsadási és foglalási szolgáltatások étel és ital szolgáltatásával kapcsolatban; konzultációs szolgáltatások az

ételkészítéssel kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások az étel és ital catering területén; étel és ital catering; étel

és ital catering bankettekre; étel és ital catering intézményeknek; étel és ital catering koktélpartikra; étel és ital

catering szolgáltatások kiállítóhelyek számára; étel és ital catering szolgáltatások gyűlések helyszíneire; étel-,

italszállítás szervezése születésnapi bulik számára; ételkiszállítási szolgáltatások, azonnali fogyasztásra; étkezdei,

menzai szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; svédasztalos éttermi szolgáltatások; szállodai éttermi

szolgáltatások; szállodák által nyújtott éttermi szolgáltatások; washoku éttermi szolgáltatások; tempura éttermi

szolgáltatások; éttermi asztalfoglalás; éttermi foglalási szolgáltatások; éttermi tájékoztató szolgáltatások; utazási

irodai szolgáltatások éttermi asztalfoglalásokkal kapcsolatban; italok felszolgálása kézműves sörfőzdékben;

kávéház; kávéházak; kávéházi szolgáltatás; klub szolgáltatások étel és ital biztosítására; szállás biztosítása

klubok, csoportok tagjainak; teaházak; teaházi szolgáltatások; ügynökségi szolgáltatások éttermi foglalásokhoz;

 zártkörű drinkbár szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 01863

 ( 220 ) 2022.07.13.

 ( 731 )  Ringier Hungary Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kántor, Szilasi, Sárközy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Sportal

 ( 511 )  16    Papír és karton; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek; papíráruk és irodaszerek,

bútorok kivételével; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; rajzkellékek és művészeti kellékek; ecsetek;

 tanítási és oktatási anyagok; műanyag lapok, fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk, klisék.

  28    Játékok és játékszerek; videojátékok; testnevelési és sportcikkek; karácsonyfadíszek.

  35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.

  38    Távközlési szolgáltatások.
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  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 22 01864

 ( 220 ) 2022.07.14.

 ( 731 )  Bittó Sándor, Girincs (HU)

 ( 541 ) Bittó Duó

 ( 511 )   41    Szórakoztatás; előadói tevékenység; kulturális tevékenység.

 ( 210 ) M 22 01865

 ( 220 ) 2022.07.14.

 ( 731 )  Kakuk Annamária, Eger (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   12    Babakocsik; elektromos rollerek; babakocsi kiegészítők.

  28    Játékszerek; játékok és játéktátgyak; baba játszószőnyegek.

 ( 210 ) M 22 01867

 ( 220 ) 2022.07.14.

 ( 731 )  BKK Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Barcza András Zsolt, Budapest

 ( 541 ) Mobi-pont

 ( 511 )   35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 210 ) M 22 01871

 ( 220 ) 2022.07.14.

 ( 731 )  Papp Márk, Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  10    Sebészeti, orvosi, fogorvosi és állatgyógyászati készülékek és műszerek; művégtagok, műszemek és

műfogak; ortopédiai cikkek; sebészeti varratanyagok; fogyatékkal élők számára kialakított terápiás eszközök és

segédeszközök; masszírozó készülékek; készülékek, eszközök és árucikkek csecsemők gondozásához; szexuális

 tevékenységet elősegítő készülékek, eszközök és árucikkek.

  35    Gyógyászati eszközök kis- és nagykereskedelme; sporteszközök kis- és nagykereskedelme.

 ( 210 ) M 22 01872

 ( 220 ) 2022.07.14.

 ( 731 )  MIN-DENT '69 Egészségügyi, Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság, Szeged (HU)

 ( 740 )  Erkel András, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   41    Szakmai képzés.

 ( 210 ) M 22 01873

 ( 220 ) 2022.07.14.

 ( 731 )  TV2 Média Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)
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 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) TV2 Play Prémium

 ( 511 )  35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák; adatfeldolgozási

szolgáltatások [irodai tevékenységek]; adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás

számítógépes fájlokban; adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; adminisztratív támogatás

pályázati felhívások megválaszolásához; adóbevallás benyújtási szolgáltatások; adóbevallások elkészítése;

ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; állásközvetítő irodák, árösszehasonlító szolgáltatások, árubemutatás; áruk

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások engedélyezésének

kereskedelmi ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; árusító

automaták kölcsönzése, árusító standok bérbeadása; árverési szolgáltatások; átmeneti üzletmenedzsment;

bérszámfejtés; beszerzői szolgáltatások [áruk, illetve szolgáltatások beszerzése más cégeknek]; célzott marketing;

divatbemutatók szervezése promóciós célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; fénymásolási

szolgáltatások; fénymásológépek kölcsönzése; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; gazdasági előrejelzések;

gazdasági versennyel kapcsolatos információszerzési szolgáltatások; gépírási szolgáltatások; gyógyszerészeti,

állatgyógyászati és egészségügyi készítményekhez és gyógyászati eszközökhöz kapcsolódó nagykereskedelmi

szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények, valamint gyógyászati eszközök kis-

és nagykereskedelme; gyorsírási szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése;

hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; időpont-emlékeztető szolgáltatások

[iroda funkciók]; időpont-ütemezési szolgáltatások [iroda funkciók]; import-export ügynökségek; információk

számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; iratmásolás;

irodagépek és irodafelszerelés kölcsönzése; irodai berendezések kölcsönzése közösségi munkahelyeken; írott

kommunikáció és adatok regisztrálása; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi

információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi információs ügynökségek;

kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi lobbizási szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók

tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások;

kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor optimalizálás reklámozás céljából;

kirakatrendezés; kiskereskedelmi szolgáltatások művészeti galériák által kínált műtárgyakhoz; kiszervezett

vállalatirányítás; kommunikáció átírása [irodai funkciók]; konzultáció személyzeti kérdésekben; költöztető

szolgálat vállalkozások számára; költségelemzés; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó

tanácsadás; közönségszolgálati szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban;

manöken/modell közvetítés reklám- vagy kereskedelmi célból; marketing szoftverkiadás keretében; marketing

szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; munkaerő-toborzás; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és

karbantartása; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online kiskereskedelmi szolgáltatások

letölthető csengőhangokhoz; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető digitális zenékhez; online

kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és előre rögzített zenékhez és filmekhez; online piactér biztosítása áruk

és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; Pay Per Click

(PPC) hirdetés; pénzügyi auditálás; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci tanulmányok;

piackutatás, rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok,

prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámeszközök tervezése és

formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában;

reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása;

reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; repülőgéppel gyakran

közlekedők számára szóló programok igazgatása; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok

irányításában és működtetésében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák

összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); szakmai önéletrajz írása

mások számára; szállodai üzletvezetés; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; számlakivonatok összeállítása;

számlázás; személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása;

távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése; telefonos üzenetközvetítés [telefonon el nem
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érhető ügyfeleknek]; telemarketing szolgáltatások; teleshop műsorok gyártása; televíziós reklámozás; televíziós

vásárlási műsorok készítése; termékminták, áruminták terjesztése; titkársági szolgáltatások; tördelési

szolgáltatások hirdetési célokból; újság előfizetések ügyintézésével kapcsolatos szolgáltatások; üzleti értékelések;

üzleti hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül;

üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti könyvvizsgálat (1); üzleti könyvvizsgálat (2); üzleti közvetítési

szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók összehozásával kapcsolatosan; üzleti

menedzsment előadóművészek részére; üzleti projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez; üzleti

szerződések tárgyalása másik fél megbízásából; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok,

kutatások; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési

konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel sportolók számára; üzletvitel szabadúszó

szolgáltatók részére; vállalati kommunikációs szolgáltatások; vásárlási megrendelések ügyintézése; visszatérítési

 programok üzleti irányítása harmadik felek számára; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

 38    Távközlési szolgáltatások; digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési

szolgáltatás]; elektronikus levelezés, e-mail; faxberendezések kölcsönzése; faxok továbbítása; felhasználói

hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz; globális számítógépes hálózatokhoz való hozzáférési idő

biztosítása [bérbeadása]; hangposta szolgáltatások; hírügynökségek; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz;

információszolgáltatás távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás;

kommunikáció száloptikás hálózatok segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok

fórumai [chat szobák]; mobiltelefonos kommunikáció; modemek kölcsönzése; műholdas átvitel; nagysebességű

adatátvitel; rádióadás; rádiós kommunikáció; személyhívó szolgáltatások [rádión, telefonon vagy egyéb

elektronikus kommunikációs eszközön keresztül]; táviratok továbbítása; távírón keresztüli kommunikáció

biztosítása (1); távírón keresztüli kommunikáció biztosítása (2); távkonferencia szolgáltatások; távközlési

berendezések kölcsönzése; távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; távközlési útválasztás és csomópont

szolgáltatások [beszélgetésterelés és összeköttetés]; telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (1); telefon- és

mobiltelefon szolgáltatások (2); telefonok kölcsönzése; telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális

számítógépes hálózathoz; televíziós műsorszórás, közvetítés; telex szolgáltatások; üdvözlőkártyák továbbítása

online; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése; üzenetküldő készülékek

 kölcsönzése; vezeték nélküli műsorterjesztés; videokonferencia szolgáltatások; video on-demand közvetítések.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; akadémiák [oktatás];

alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; állatidomítás, kiképzés; állatkertek szolgáltatásai;

audioberendezések kölcsönzése; bálok szervezése; beltéri akváriumok kölcsönzése; bentlakásos iskolák;

cirkuszok; coaching [tréning]; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; dalírás; digitális zene szolgáltatása

az interneten [nem letölthető]; diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; dzsúdó

[judo] oktatás; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; éjszakai klubok; elektronikus

kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok online publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő

előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fényképészet; filmek feliratozása;

filmfelvevő berendezések kölcsönzése; filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a

reklámfilmek kivételével; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók; fitnesz órák vezetése; fordítás és

tolmácsolás; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok készítése; golflétesítmények

üzemeltetése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki szolgáltatások

rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás showműsorokra;

idegenvezetős túrák levezetése; időmérés sporteseményeken; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások;

játékfelszerelések kölcsönzése; játékkaszinók [szerencsejátékok]; játékkölcsönzés; játéktermi szolgáltatások

nyújtása; jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás]; jelbeszéd fordítása; kalligráfiái [szépírási] szolgáltatások;

karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; know-how átadása (képzés);

konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könnyűbúvár felszerelések

kölcsönzése; könyvkiadás; könyvtári szolgáltatások; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése;

lemezlovas [DJ] szolgáltatások; levelező tanfolyamok; mentorálás; mikrofilmezés; modellt ülés művészek
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számára; mozgókönyvtári szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése; múzeumi szolgáltatások [bemutatók,

kiállítások]; művészeti alkotások bérbeadása; művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató

szolgáltatások; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem letölthető

televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek publikálása;

nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás;

oktatóvizsga drónok vezetésére képesítést szerezni kívánó felhasználók számára; online elérhető elektronikus

publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; óvodák; pályaválasztási tanácsadás; partik

tervezése [szórakoztatás]; rádió- és televíziókölcsönzés; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós

szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; sajátos igényekkel foglalkozó asszisztensek által nyújtott oktatási

szolgáltatások; showműsorok készítése; showműsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai];

sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével; sportlétesítmények üzemeltetése (1); sportlétesítmények

üzemeltetése (2); sportpályák bérbeadása; sportversenyek rendezése; stadionok bérbeadása; stúdiószolgáltatások;

szabadidős létesítmények üzemeltetése; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szakmai átképzés;

számítógépes hálózatról online biztosított játékszolgáltatások; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése;

személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szépségversenyek

szervezése; szerencsejátékok; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szimulátorokkal nyújtott képzési

szolgáltatások; színházi produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi díszletek

kölcsönzése (2); szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés

[kivéve reklámszövegek]; táboroztatás; televíziós szórakoztatás; teniszpályák kölcsönzése; testnevelés; tolmács

szolgáltatások; tornatanítás; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra; vallásoktatás; varieté-előadások

bemutatása; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; vezetett mászótúrák lebonyolítása; vidámparkok;

videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése; videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok

vágása; videoszerkesztési szolgáltatások eseményekhez; világítástechnikusi szolgáltatások eseményekhez;

világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy televíziós stúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok

 szolgáltatásai; zeneszerzés.

 ( 210 ) M 22 01874

 ( 220 ) 2022.07.14.

 ( 731 )  TV2 Média Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) TV2 Play

 ( 511 )  35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák; adatfeldolgozási

szolgáltatások [irodai tevékenységek]; adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás

számítógépes fájlokban; adatok frissítése és karbantartása számítógépes adatbázisokban; adminisztratív támogatás

pályázati felhívások megválaszolásához; adóbevallás benyújtási szolgáltatások; adóbevallások elkészítése;

ajándék-nyilvántartási szolgáltatások; állásközvetítő irodák, árösszehasonlító szolgáltatások, árubemutatás; áruk

bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások engedélyezésének

kereskedelmi ügyintézése; áruk és szolgáltatások promóciója sportesemények szponzorálásával; árusító

automaták kölcsönzése, árusító standok bérbeadása; árverési szolgáltatások; átmeneti üzletmenedzsment;

bérszámfejtés; beszerzői szolgáltatások [áruk, illetve szolgáltatások beszerzése más cégeknek]; célzott marketing;

divatbemutatók szervezése promóciós célokból; értékesítési promóciós szolgáltatások; fénymásolási

szolgáltatások; fénymásológépek kölcsönzése; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; gazdasági előrejelzések;

gazdasági versennyel kapcsolatos információszerzési szolgáltatások; gépírási szolgáltatások; gyógyszerészeti,

állatgyógyászati és egészségügyi készítményekhez és gyógyászati eszközökhöz kapcsolódó nagykereskedelmi

szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények, valamint gyógyászati eszközök kis-

és nagykereskedelme; gyorsírási szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése;

hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; időpont-emlékeztető szolgáltatások

[iroda funkciók]; időpont-ütemezési szolgáltatások [iroda funkciók]; import-export ügynökségek; információk
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számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; iratmásolás;

irodagépek és irodafelszerelés kölcsönzése; irodai berendezések kölcsönzése közösségi munkahelyeken; írott

kommunikáció és adatok regisztrálása; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi

információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi információs ügynökségek;

kereskedelmi közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi lobbizási szolgáltatások; kereskedelmi tranzakciók

tárgyalása és megállapodások kötése harmadik fél számára; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások;

kereskedelmi- vagy reklámcélú vásárok szervezése; keresőmotor optimalizálás reklámozás céljából;

kirakatrendezés; kiskereskedelmi szolgáltatások művészeti galériák által kínált műtárgyakhoz; kiszervezett

vállalatirányítás; kommunikáció átírása [irodai funkciók]; konzultáció személyzeti kérdésekben; költöztető

szolgálat vállalkozások számára; költségelemzés; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára vonatkozó

tanácsadás; közönségszolgálati szolgáltatások; közvélemény-kutatás; kutatások ügyletekkel kapcsolatban;

manöken/modell közvetítés reklám- vagy kereskedelmi célból; marketing szoftverkiadás keretében; marketing

szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; munkaerő-toborzás; nyilvántartásokban tárolt adatok frissítése és

karbantartása; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online kiskereskedelmi szolgáltatások

letölthető csengőhangokhoz; online kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető digitális zenékhez; online

kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető és előre rögzített zenékhez és filmekhez; online piactér biztosítása áruk

és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; Pay Per Click

(PPC) hirdetés; pénzügyi auditálás; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piaci tanulmányok;

piackutatás, rádiós reklámozás; reklámanyag frissítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok,

prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámeszközök tervezése és

formatervezése; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában;

reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása;

reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; repülőgéppel gyakran

közlekedők számára szóló programok igazgatása; sajtófigyelés; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok

irányításában és működtetésében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák

összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés (1); szabadtéri reklámozás, hirdetés (2); szakmai önéletrajz írása

mások számára; szállodai üzletvezetés; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; számlakivonatok összeállítása;

számlázás; személyzet kiválasztása pszichológiai eljárásokkal; szövegszerkesztés; szponzorok felkutatása;

távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése; telefonos üzenetközvetítés [telefonon el nem

érhető ügyfeleknek]; telemarketing szolgáltatások; teleshop műsorok gyártása; televíziós reklámozás; televíziós

vásárlási műsorok készítése; termékminták, áruminták terjesztése; titkársági szolgáltatások; tördelési

szolgáltatások hirdetési célokból; újság előfizetések ügyintézésével kapcsolatos szolgáltatások; üzleti értékelések;

üzleti hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzleti információk; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül;

üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti könyvvizsgálat (1); üzleti könyvvizsgálat (2); üzleti közvetítési

szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók összehozásával kapcsolatosan; üzleti

menedzsment előadóművészek részére; üzleti projektmenedzsment szolgáltatások építőipari projektekhez; üzleti

szerződések tárgyalása másik fél megbízásából; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti vizsgálatok,

kutatások; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció; üzletvezetési

konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; üzletvitel sportolók számára; üzletvitel szabadúszó

szolgáltatók részére; vállalati kommunikációs szolgáltatások; vásárlási megrendelések ügyintézése; visszatérítési

 programok üzleti irányítása harmadik felek számára; webindexelés kereskedelmi vagy reklám célokra.

 38    Távközlési szolgáltatások; digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési

szolgáltatás]; elektronikus levelezés, e-mail; faxberendezések kölcsönzése; faxok továbbítása; felhasználói

hozzáférés biztosítása számítógépes világhálókhoz; globális számítógépes hálózatokhoz való hozzáférési idő

biztosítása [bérbeadása]; hangposta szolgáltatások; hírügynökségek; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz;

információszolgáltatás távközlési ügyekben; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás;

kommunikáció száloptikás hálózatok segítségével; kommunikáció számítógép terminálokkal; közösségi hálózatok

fórumai [chat szobák]; mobiltelefonos kommunikáció; modemek kölcsönzése; műholdas átvitel; nagysebességű
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adatátvitel; rádióadás; rádiós kommunikáció; személyhívó szolgáltatások [rádión, telefonon vagy egyéb

elektronikus kommunikációs eszközön keresztül]; táviratok továbbítása; távírón keresztüli kommunikáció

biztosítása (1); távírón keresztüli kommunikáció biztosítása (2); távkonferencia szolgáltatások; távközlési

berendezések kölcsönzése; távközlési csatornák biztosítása távvásárláshoz; távközlési útválasztás és csomópont

szolgáltatások [beszélgetésterelés és összeköttetés]; telefon- és mobiltelefon szolgáltatások (1); telefon- és

mobiltelefon szolgáltatások (2); telefonok kölcsönzése; telekommunikációs csatlakozások biztosítása egy globális

számítógépes hálózathoz; televíziós műsorszórás, közvetítés; telex szolgáltatások; üdvözlőkártyák továbbítása

online; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek küldése; üzenetküldő készülékek

 kölcsönzése; vezeték nélküli műsorterjesztés; videokonferencia szolgáltatások; video on-demand közvetítések.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; akadémiák [oktatás];

alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása [képzés]; állatidomítás, kiképzés; állatkertek szolgáltatásai;

audioberendezések kölcsönzése; bálok szervezése; beltéri akváriumok kölcsönzése; bentlakásos iskolák;

cirkuszok; coaching [tréning]; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése; dalírás; digitális zene szolgáltatása

az interneten [nem letölthető]; diszkók szolgáltatásai; divatbemutatók szervezése szórakoztatási célokból; dzsúdó

[judo] oktatás; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; éjszakai klubok; elektronikus

kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok online publikálása; előadóművészek szolgáltatásai; élő

előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és lebonyolítása; fényképészet; filmek feliratozása;

filmfelvevő berendezések kölcsönzése; filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a

reklámfilmek kivételével; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók; fitnesz órák vezetése; fordítás és

tolmácsolás; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok készítése; golflétesítmények

üzemeltetése; gyakorlati képzés [szemléltetés]; hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki szolgáltatások

rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás showműsorokra;

idegenvezetős túrák levezetése; időmérés sporteseményeken; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások;

játékfelszerelések kölcsönzése; játékkaszinók [szerencsejátékok]; játékkölcsönzés; játéktermi szolgáltatások

nyújtása; jegyirodai szolgáltatások [szórakoztatás]; jelbeszéd fordítása; kalligráfiái [szépírási] szolgáltatások;

karaoke szolgáltatások nyújtása; klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; know-how átadása (képzés);

konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; könnyűbúvár felszerelések

kölcsönzése; könyvkiadás; könyvtári szolgáltatások; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése;

lemezlovas [DJ] szolgáltatások; levelező tanfolyamok; mentorálás; mikrofilmezés; modellt ülés művészek

számára; mozgókönyvtári szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése; múzeumi szolgáltatások [bemutatók,

kiállítások]; művészeti alkotások bérbeadása; művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató

szolgáltatások; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem letölthető

televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek publikálása;

nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás;

oktatóvizsga drónok vezetésére képesítést szerezni kívánó felhasználók számára; online elérhető elektronikus

publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; óvodák; pályaválasztási tanácsadás; partik

tervezése [szórakoztatás]; rádió- és televíziókölcsönzés; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós

szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; sajátos igényekkel foglalkozó asszisztensek által nyújtott oktatási

szolgáltatások; showműsorok készítése; showműsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai];

sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével; sportlétesítmények üzemeltetése (1); sportlétesítmények

üzemeltetése (2); sportpályák bérbeadása; sportversenyek rendezése; stadionok bérbeadása; stúdiószolgáltatások;

szabadidős létesítmények üzemeltetése; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szakmai átképzés;

számítógépes hálózatról online biztosított játékszolgáltatások; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése;

személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szépségversenyek

szervezése; szerencsejátékok; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szimulátorokkal nyújtott képzési

szolgáltatások; színházi produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi díszletek

kölcsönzése (2); szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés

[kivéve reklámszövegek]; táboroztatás; televíziós szórakoztatás; teniszpályák kölcsönzése; testnevelés; tolmács
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szolgáltatások; tornatanítás; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra; vallásoktatás; varieté-előadások

bemutatása; versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; vezetett mászótúrák lebonyolítása; vidámparkok;

videofelvevők kölcsönzése; videokamerák kölcsönzése; videorögzítés; videoszalagok kölcsönzése; videoszalagok

vágása; videoszerkesztési szolgáltatások eseményekhez; világítástechnikusi szolgáltatások eseményekhez;

világítóberendezések kölcsönzése színházak vagy televíziós stúdiók részére; zenei produkciók; zenekarok

 szolgáltatásai; zeneszerzés.

 ( 210 ) M 22 01886

 ( 220 ) 2021.11.18.

 ( 731 )  PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Neuchâtel (CH)

 ( 300 )  AD-36565 2021.10.25. AD

 ( 740 )  Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  34    Vezetékes párologtató elektronikus cigarettához és elektronikus dohányzási eszközökhöz; dohány;

dohánytermékek, beleértve a szivarokat, cigarettákat, szivarkákat, cigarettasodráshoz való dohányt, pipadohányt,

bagót, tubákot és szegfűszeggel átitatott dohányt; snus; dohánypótlók [nem gyógyászati célra]; dohányzási

cikkek, beleértve a következő árukat: cigarettapapír és cigarettacsövek, cigarettatöltő csövek, cigarettaszopókák,

dohánydobozok, cigarettatartók, cigarettatárcák és hamutartók/-tálcák, pipák, cigarettasodró zsebkészülékek.

öngyújtók dohányosoknak; gyufák; dohányrudak, hevített termék céljára szánt dohánytermékek, cigaretta vagy

dohány hevítésére szánt elektronikai eszközök és ezek részei, nikotintartalmú, inhalálható aeroszol

kibocsátásának céljára; elektromos cigarettában használható folyékony oldatok; elektronikus dohányzóeszközök;

elektromos cigaretták; elektronikus cigaretták a hagyományos cigaretták alternatívájaként történő használatra;

elektronikus eszközök nikotint tartalmazó aeroszol inhalálásához; orális elpárologtató eszközök dohányzóknak,

dohánytermékek és dohánypótlók; elektronikus cigarettákhoz való dohánycikkek; a 34. osztályba tartozó

alkatrészek és szerelvények a fent említett termékekhez; meggyújtott cigaretták, szivarok és dohányrudak

 eloltására szolgáló eszközök; elektronikusan feltölthető cigarettatárcák.

 ( 210 ) M 22 01895

 ( 220 ) 2022.07.16.

 ( 731 )  Helpee Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Dunaújváros (HU)

 ( 740 )  Dr. Csáki-Szántó János ügyvéd, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Női papír pisilőtölcsér; eldobható papír pisitölcsér; egészségügyi papír.

 ( 210 ) M 22 01900

 ( 220 ) 2022.07.18.

 ( 731 )  NUTRITIVE Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tass Balázs, Pilisszentiván

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 19. szám, 2022.10.14.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M2441



 ( 210 ) M 22 01937

 ( 220 ) 2022.07.22.

 ( 731 )  Wine Concept Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 541 ) Princess Sissi of Hungary

 ( 511 )   33    Pezsgők; habzóborok, ízesített pezsgők; borok.

 ( 210 ) M 22 01939

 ( 220 ) 2022.07.22.

 ( 731 )  Kocsor Zsolt, Sződliget (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruhák; cipők; fejfedők.

 41    Dalírás; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; szórakoztatási szolgáltatások; zenei

produkciók; zenekarok szolgáltatásai; zeneszerzés; zenei előadás; zenei produkciók; élő zenei koncertek; élő

zenei előadások; zenei produkciós szolgáltatások; zenei együttesek élő fellépései, előadásai; zenei koncertek

 szervezése és lebonyolítása.

 ( 210 ) M 22 01943

 ( 220 ) 2022.07.22.

 ( 731 )  PER-OD HUMAN Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Siófok (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   44    Orvosi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 01945

 ( 220 ) 2022.07.25.

 ( 731 )  Váczi Rozália, Tard (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Kézzel hímzett ruházati termékek.

 ( 210 ) M 22 01947

 ( 220 ) 2022.07.25.

 ( 731 )  Terebessy István Tóbiás, Budapest (HU)

 Váczi Dániel Zsolt, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   15    Hangszerek; kottatartók és hangszerállványok; karmesteri pálcák.
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 ( 210 ) M 22 01950

 ( 220 ) 2022.07.25.

 ( 731 )  Dipol Humánpolitikai Intézet Kft., Budapest (HU)

 Bozókiné Szabó Ildikó, Hódmezővásárhely (HU)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba, nevezetesen

fedelek, kötések, borítók (papíráruk), ívek (papíráruk), katalógusok, kézikönyvek (útmutatók), könyvecskék,

brosúrák, könyvek, nyomtatványok, papír-írószer áruk, poszterek, szórólapok, tanítási és oktatási anyagok

(kivéve készülékek, berendezések), újságok; nyomdaipari termékek; könyvkötészeti anyagok; fényképek;

papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek részére; ecsetek; írógépek és

irodai cikkek (bútorok kivételével); tanítási és oktatási anyagok (készülékek kivételével); csomagolásra szolgáló

műanyagok (amelyek nem tartoznak más osztályokba), nevezetesen műanyag fóliák csomagolásra; nyomdabetűk;

 klisék; a fenti áruk mindegyike klímatudatos életmóddal, környezetvédelemmel kapcsolatos.

 38    Klímatudatos életmóddal, környezetvédelemmel kapcsolatos online kommunikációs szolgáltatások;

klímatudatos életmóddal, környezetvédelemmel kapcsolatos online multimédiás tartalomhoz való hozzáférés

biztosítása; klímatudatos életmóddal, környezetvédelemmel kapcsolatos internetes fórumok biztosítása; az

internet segítségével biztosított, klímatudatos életmóddal, környezetvédelemmel kapcsolatos videotartalmakhoz

való telekommunikációs hozzáférés; klímatudatos életmóddal, környezetvédelemmel kapcsolatos közösségi

hálózatok fórumai (chat szobák); klímatudatos életmóddal, környezetvédelemmel kapcsolatos információátviteli

szolgáltatások digitális hálózatokon keresztül; klímatudatos életmóddal, környezetvédelemmel kapcsolatos

videók digitális hálózatokon keresztül történő interaktív továbbítása; interneten keresztül biztosított audio- vagy

videó-műsorszórási szolgáltatások; klímatudatos életmóddal, környezetvédelemmel kapcsolatos internetes audio-

 és videó streaming (egyidejű vagy azonnali adatfolyam).

 41    Kulturális tevékenységek klímatudatos életmód kapcsán; környezetvédelemmel, klímatudatos életmóddal

kapcsolatos eszmecserék, szemináriumok szervezése és lebonyolítása; konferenciaszervezés klímatudatos

életmód kapcsán; környezetvédelemmel, klímatudatos életmóddal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; előadások

szervezése klímatudatos életmód témakörében; tanárképzési szolgáltatások klímatudatos életmód kapcsán;

klímatudatos életmóddal kapcsolatos oktatási tanfolyamok, vizsgák és minősítések tervezése; klímatudatos

életmóddal, környezetvédelemmel kapcsolatos multimédiás anyagok online kiadása; klímatudatos életmóddal,

környezetvédelemmel kapcsolatos online, nem letölthető videók biztosítása; klímatudatos életmóddal,

környezetvédelemmel kapcsolatos online tájékoztatás weboldalon keresztül; klímatudatos életmóddal,

környezetvédelemmel kapcsolatos szolgáltatások nyújtása videófilmeken keresztül; klímatudatos életmóddal,

környezetvédelemmel kapcsolatos filmek és videófilmek gyártása; oktatási célú hang- és videófelvételek

készítése klímatudatos életmód kapcsán; klímatudatos életmóddal, környezetvédelemmel kapcsolatos online

oktatás biztosítása; klímatudatos életmóddal, környezetvédelemmel kapcsolatos könyvek kiadása; ifjúsági képzési

programok szervezése klímatudatos életmóddal, környezetvédelemmel kapcsolatban; oktatási programok

 klímatudatos életmóddal, környezetvédelemmel kapcsolatban.

 ( 210 ) M 22 01951

 ( 220 ) 2022.07.25.

 ( 731 )  Bausparkasse Schwäbisch Hall AG, Schwäbisch Hall (DE)
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 ( 740 )  Fundamenta-Lakáskassza Zrt., Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  36    Pénzügyi, monetáris és banki szolgáltatások; biztosítási szolgáltatások; ingatlanügyletek; alkuszi/ügynöki

tevékenység; bankügyletek lebonyolítása; biztosításközvetítés; elektronikus úton történő tranzakciók (fizetési

szolgáltatások); finanszírozási szolgáltatások; ingatlanok értékbecslése; jelzálogbank; kölcsön [finanszírozás];

online banki szolgáltatások; pénzügyi értékbecslés [biztosítás, bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi információs

szolgáltatások; pénzügyi menedzsment; pénzügyi szponzorálás, támogatás; pénzügyi tanácsadás; részletfizetési

 hitelnyújtás; lakás-takarékpénztári szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 01952

 ( 220 ) 2022.07.25.

 ( 731 )  Égner Eleni Erzsébet, Budapest (HU)

 ( 541 ) Égner

 ( 511 )   14    Nemesfémek és ötvözeteik; ékszerek, drágakövek és féldrágakövek; órák és más időmérő eszközök.

 ( 210 ) M 22 01953

 ( 220 ) 2022.07.25.

 ( 731 )  Égner Eleni Erzsébet, Budapest (HU)

 ( 541 ) Égner Ékszer

 ( 511 )   14    Nemesfémek és ötvözeteik; ékszerek, drágakövek és féldrágakövek; órák és más időmérő eszközök.

 ( 210 ) M 22 01956

 ( 220 ) 2022.07.26.

 ( 731 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Nyomdaipari termékek, brosúrák, tájékoztató anyagok, marketing célú kiadványok.

 35    Brosúrák, tájékoztató anyagok, marketing célúi kiadványok elektronikus úton történő terjesztése reklámozás

 céljából.

 41    Nevelés, szakmai képzés, pályázatok és konferenciák szervezése és lebonyolítása, kongresszusok szervezése

 és lebonyolítása, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása.

 ( 210 ) M 22 01957

 ( 220 ) 2022.07.26.

 ( 731 )  Richter-Helm BioLogics GmbH & Co. KG, Bovenau (DE)

 ( 740 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Biológiai készítmények gyártás céljára; biológiai készítmények ipari használatra; nuklein újrakombinálódó

 savak.

 5    Biotechnológiai készítmények orvosi használatra; biotechnológiai készítmények gyógyászati célra.

  42    Biotechnológiai kutatás; biotechnológiai kísérletek, biotechnológiai fejlesztés; biotechnológiai elemzés.

 ( 210 ) M 22 01959

 ( 220 ) 2022.07.26.

 ( 731 )  Bausparkasse Schwäbisch Hall AG, Schwäbisch Hall (DE)
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 ( 740 )  Fundamenta-Lakáskassza Zrt., Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  36    Pénzügyi, monetáris és banki szolgáltatások; biztosítási szolgáltatások; ingatlanügyletek; alkuszi/ügynöki

tevékenység; bankügyletek lebonyolítása; biztosításközvetítés; elektronikus úton történő tranzakciók (fizetési

szolgáltatások); finanszírozási szolgáltatások; ingatlanok értékbecslése; jelzálogbank; kölcsön [finanszírozás];

online banki szolgáltatások; pénzügyi értékbecslés [biztosítás, bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi információs

szolgáltatások; pénzügyi menedzsment; pénzügyi szponzorálás, támogatás; pénzügyi tanácsadás; részletfizetési

 hitelnyújtás; lakás-takarékpénztári szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 01960

 ( 220 ) 2022.07.26.

 ( 731 )  WEN JIANPING, Foshan,Guangdong (CN)

 ( 740 )  Süle Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  21    Háztartási eszközök, kis méretű; tárolók, tároló edények háztartási vagy konyhai célokra; konyhai eszközök,

kis méretű; konyhai vágódeszkák; ivóedények; papírtörölköző adagolók; szappantartók; ruhaszárító állványok;

szemeteskukák; törölközőtartók és törölközőtartó gyűrűk; toalettkefék, wc-kefék; cipőkefék; fogpiszkálótartók;

fogkefék; kozmetikai eszközök; termoszok; jégkockaformák; tisztítóeszközök, kézi működtetésű;

 felmosófej-kifacsarós vödrök; fogkrémadagolók.

 ( 210 ) M 22 01968

 ( 220 ) 2022.07.27.

 ( 731 )  FAMILY FROST Kft., Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Mátyás László Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek; étkezési

 olajok és zsírok.

 30    Kávé, tea, kakaó és helyettesítőik; rizs, tészta és metélt; tápióka és szágó; lisztek és más

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető

jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet,

 szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].

  35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.

 ( 210 ) M 22 01969

 ( 220 ) 2022.07.27.

 ( 731 )  FAMILY FROST Kft., Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Mátyás László Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek; étkezési

 olajok és zsírok.
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 30    Kávé, tea, kakaó és helyettesítőik; rizs, tészta és metélt; tápióka és szágó; lisztek és más

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető

jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet,

 szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].

  35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.

 ( 210 ) M 22 01970

 ( 220 ) 2022.07.27.

 ( 731 )  FAMILY FROST Kft., Budaörs (HU)

 ( 740 )  dr. Mátyás László Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított, fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek; étkezési

 olajok és zsírok.

 30    Kávé, tea, kakaó és helyettesítőik; rizs, tészta és metélt; tápióka és szágó; lisztek és más

gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt, szorbetek és más ehető

jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet,

 szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].

  35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.

 ( 210 ) M 22 01972

 ( 220 ) 2022.07.27.

 ( 731 )  Bausparkasse Schwäbisch Hall AG, Schwäbisch Hall (DE)

 ( 740 )  Fundamenta-Lakáskassza Zrt., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Pénzügyi, monetáris és banki szolgáltatások; biztosítási szolgáltatások; ingatlanügyletek; alkuszi/ügynöki

tevékenység; bankügyletek lebonyolítása; biztosításközvetítés; elektronikus úton történő tranzakciók (fizetési

szolgáltatások); finanszírozási szolgáltatások; ingatlanok értékbecslése; jelzálogbank; kölcsön [finanszírozás];

online banki szolgáltatások; pénzügyi értékbecslés [biztosítás, bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi információs

szolgáltatások; pénzügyi menedzsment; pénzügyi szponzorálás, támogatás; pénzügyi tanácsadás; részletfizetési

 hitelnyújtás; lakás-takarékpénztári szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 01973

 ( 220 ) 2022.07.27.

 ( 731 )  Bausparkasse Schwäbisch Hall AG, Schwäbisch Hall (DE)

 ( 740 )  Fundamenta-Lakáskassza Zrt., Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  36    Pénzügyi, monetáris és banki szolgáltatások; biztosítási szolgáltatások; ingatlanügyletek; alkuszi/ügynöki

tevékenység; bankügyletek lebonyolítása; biztosításközvetítés; elektronikus úton történő tranzakciók (fizetési

szolgáltatások); finanszírozási szolgáltatások; ingatlanok értékbecslése; jelzálogbank; kölcsön [finanszírozás];

online banki szolgáltatások; pénzügyi értékbecslés [biztosítás, bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi információs

szolgáltatások; pénzügyi menedzsment; pénzügyi szponzorálás, támogatás; pénzügyi tanácsadás; részletfizetési

 hitelnyújtás; lakás-takarékpénztári szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 01974

 ( 220 ) 2022.07.27.

 ( 731 )  Bausparkasse Schwäbisch Hall AG, Schwäbisch Hall (DE)

 ( 740 )  Fundamenta-Lakáskassza Zrt., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Pénzügyi, monetáris és banki szolgáltatások; biztosítási szolgáltatások; ingatlanügyletek; alkuszi/ügynöki

tevékenység; bankügyletek lebonyolítása; biztosításközvetítés; elektronikus úton történő tranzakciók (fizetési

szolgáltatások); finanszírozási szolgáltatások; ingatlanok értékbecslése; jelzálogbank; kölcsön [finanszírozás];

online banki szolgáltatások; pénzügyi értékbecslés [biztosítás, bankügyletek, ingatlan]; pénzügyi információs

szolgáltatások; pénzügyi menedzsment; pénzügyi szponzorálás, támogatás; pénzügyi tanácsadás; részletfizetési

 hitelnyújtás; lakás-takarékpénztári szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 01975

 ( 220 ) 2022.07.27.

 ( 731 )  Dr. Kathy Szilvia, Budapest (HU)

 Mogyoróssy Ágnes Mária, Budapest (HU)

 ( 541 ) VállVetve

 ( 511 )   35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.

  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 22 01976

 ( 220 ) 2022.07.27.

 ( 731 )  CEE Thematics Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kovács István, Budapest

 ( 541 ) Szeret, nem szeret

 ( 511 )   35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.

  38    Távközlési szolgáltatások.

  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 22 01977

 ( 220 ) 2022.07.27.
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 ( 731 )  CEE Thematics Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kovács István, Budapest

 ( 541 ) Brúnó és Brigi

 ( 511 )   35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.

  38    Távközlési szolgáltatások.

  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 22 02021

 ( 220 ) 2022.08.04.

 ( 731 )  UNIVER Szövetkezeti Zrt., Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Pistázd meg!

 ( 511 )  25    Ruházati cikkek; kalapáruk; lábbelik; ruházat, lábbelik és fejfedők részei; kötények; sapkák; baseball

 sapkák.

 29    Ecetes paprika; paprika, feldolgozva; paprikák,előkészített; ajvár (tartósított paprika); kirántott jalapeno

paprika; tartósított paprika; ecetben tartósított csípős paprika; paprikakrémek; fűszerpaprika, feldolgozva;

fokhagymakrém; sűrített paradicsom; feldolgozott hagyma; feldolgozott zöldségek; feldolgozott

zöldségtermékek; zöldségkrémek; dzsemek, lekvárok, gyümölcsízek; kocsonyák, dzsemek, kompótok, gyümölcs-

és zöldségkrémek; burgonyából készült rágcsálnivalók; hús, hal-, baromfi- és vadhús; húskivonatok; tartósított,

fagyasztott, szárított és főzött gyümölcsök és zöldségek; zselék; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb

 tejtermékek; étkezési olajok és zsírok.

 30    Só, fűszerek és ízesítőszerek; fűszerkeverékek; fűszerkészítmények; csili fűszer; ételízesítő (fűszer);

étkezési fűszerek; elkészített torma (fűszer); fűszeres készítmények ételekhez; zöldségfélékből készült ízesítők

[nem illóolajak]; ízesítők ételekhez; ízesítők sűrített szószok formájában; ételízesítők; fűszerként használt

pirospaprika; fűszerekből készült keverékek; por állagú fűszerek; csilipor; szószok (ízesítőszerek, fűszeres

mártások); csípős szósz; pikáns szósz; csípőspaprika-szósz; erjesztett csípős paprika krém; ízesítőként használatos

chili paszta; kész szószok; étkezési szószok; pikáns szószok; sűrített szószok; mustár; majonéz; majonéz alapú

krémek; ketchup; tormaszószok; torma (fűszerek); tartármártások; salátaöntetek és dresszingek; tejszín tartalmú

salátaöntetek; barbecue szószok; grillezett húshoz (barbecue) való szószok; édességek; csokoládés édesipari

termékek; gabona alapú rágcsálnivalók; kávé, tea, kakaó és helyettesítőik; rizs, tészta és metélt; tápióka és szágó;

lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; fagylalt,

szorbetek és más ehető jégkrémek; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; tartósított fűszernövények; ecet,

 szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].

 ( 210 ) M 22 02041

 ( 220 ) 2022.08.09.

 ( 731 )  Alpha Offices Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) HOLD

 ( 511 )   16    Ingatlan eladással kapcsolatos brosúrák.

  35    Ingatlanmarketing, ingatlanmarketing elemzés, irodai tevékenységek szolgáltatásai.

 36    Ingatlanbefektetések; ingatlan bérbeadás, lízing; ingatlan bérbeadási szolgáltatások; ingatlan bérbeadási

 ügyintézés; bérelt tulajdon, ingatlan értékesítése; irodák bérbeadása és üzemeltetése.

  37    Irodák, irodaházak építése.

 ( 210 ) M 22 02042

 ( 220 ) 2022.08.09.

 ( 731 )  Alpha Offices Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 )   16    Ingatlan eladással kapcsolatos brosúrák.

  35    Ingatlanmarketing, ingatlanmarketing elemzés, irodai tevékenységek szolgáltatásai.

 36    Ingatlanbefektetések; ingatlan bérbeadás, lízing; ingatlan bérbeadási szolgáltatások; ingatlan bérbeadási

 ügyintézés; bérelt tulajdon, ingatlan értékesítése; irodák bérbeadása és üzemeltetése.

  37    Irodák, irodaházak építése.

 ( 210 ) M 22 02055

 ( 220 ) 2022.08.10.

 ( 731 )  Barabás Árpád, Veszprém (HU)

 ( 541 ) BARABÁS GYORSSEGÉLY

 ( 511 )  19    Nem fém építőanyagok; térburkoló kövek; szegélykövek; útépítési elemek; építőkövek; útburkoló anyagok;

beton építőelemek; beton építőelemek; nem fém burkolatok építési célokra; burkolólapok, nem fémből, kő és

 műkő építőelemek.

 ( 210 ) M 22 02133

 ( 220 ) 2022.08.19.

 ( 731 )  SOUTH AFRICAN RESERVE BANK, Pretoria, Gauteng (ZA)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest

 ( 541 ) KRUGERRAND

 ( 511 )   14    Érmék.

 ( 210 ) M 22 02140

 ( 220 ) 2022.08.22.

 ( 731 )  Pontooner Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Tóth Dániel Mátyás, Érd

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 22 02143

 ( 220 ) 2022.08.19.

 ( 731 )  Bánáti Tibor, Soponya (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Ideiglenes szállás, kemping szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 02200

 ( 220 ) 2022.08.26.

 ( 731 )  Green Clean Kft., Csákvár (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 ) 6    Fali kapaszkodók fémből; fém kapaszkodók fürdőkádakhoz és zuhanyzókhoz; fém kapaszkodók

fürdőkádakhoz; fém kapaszkodórudak fürdőkádakhoz; zuhany kapaszkodók fémből; hulladékgyűjtő konténerek

fémből, nem gyógyászati használatra; kalaptartós akasztók fémből; fém polckeretek [kivéve bútorok]; polctartó

 konzolok fémből; polctartó konzolok fémből [kivéve bútoralkatrészek]; fémből készült tükörakasztók.

 11    Fürdőszoba felszerelések egészségügyi célokra [szaniteráruk]; fürdőszobai mosdókagylók [szaniter

berendezések részei]; egészségügyi [szaniter] berendezések részét képező vízcsapok; rozsdamentes acélból

készült szaniteráruk; szaniter szerelvények; szaniter vízvezeték-szerelvények; szaniteráruk; szaniterek; szaniterek

és fürdőszobai szerelvények és vízvezeték tartozékok; szerelvények egészségügyi célokra [szaniterberendezések];

vécéülőkék [szaniter berendezések részei]; csapok szaniter berendezésekhez; keverőszelepek, mint szaniter

berendezések részei; mosdók [mosdókagylók] szaniter berendezések részei; mosdókagylók [szaniter

berendezések részei]; mosdótálak [szaniter berendezések részei]; piszoárok [szaniter berendezések]; piszoárok

[szaniter berendezések részei]; elektromos forrólevegős kézszárítók; elektromos kézszárító készülékek mosdókba;

elektromos kézszárítók; elektromosan működtetett meleglevegős kézszárítók; érintésmentes kézszárító

készülékek; forgólapáttal felszerelt kézszárító készülékek; kézszárító készülékek [hővel szárító]; kézszárító

készülékek mosdókba; kézszárítók; légfúvóval felszerelt kézszárító készülékek; meleg levegős kézszárítók;

meleglevegős kézszárítók; ventilátorokkal felszerelt kézszárító készülékek; elektromos hajszárítók; elektromos

kézi hajszárítók; hajszárító berendezések; hajszárító búrák; hajszárító készülék; hajszárítógépek szépségszalonban

történő használatra; hajszárítók; hajszárítók [háztartási célokra]; hajszárítók szépségszalonokban történő

használatra; hajszárítók utazáshoz; infravörös hajszárítók; kézi hajszárítók; meleglevegős hajszárítók; tartók

hajszárítókhoz; ivókutak; egykaros csapok mosogatókhoz; falra szerelt kifolyócsövek mosogatókhoz; fémdugók

mosogatókhoz; integrált munkafelületekkel felszerelt konyhai mosogatók; keverőszelepek [vízcsapok]

mosogatókhoz; konyhai mosogatók; konyhai mosogatók edénymosóval; mosogató, mosdó egységek; mosogató,

mosdó egységek [nem bútorok]; mosogatók, mosdók; mosogatók vízvezeték rendszerének részét képező

hajlékony csövek; rozsdamentes acél felületű mosogatók, mosdók; rozsdamentes acél mosogatók, mosdók;

 zuhanyfejek mosogatóhoz, mosdóhoz [vízvezeték szerelvények].

 21    Adagolók arcápoló kendőkhöz; adagolók bőrápoló krémekhez; adagolók kozmetikumokhoz; adagolók test-

és szépségápoló szerekhez; adagolók wc-papír tárolására [kivéve rögzítettek]; egészségügyipapír-adagolók;

folyékony szappan adagolók; folyékony szappan adagolók [háztartási célokra]; kézmosószappan-adagolók; nem

rögzített kéztörlő-adagolók; papírtörölköző adagoló; papírtörölköző adagolók; toalettpapír-adagolók; tusfürdő

adagolók; vattagolyó adagolók; műanyag szemetesek; pedálos szemetesek; pedálos szemetesládák; szemetes

edények fémből; szemetesek háztartási célra; szemeteskosarak; szemeteskukák; szemetesvödrök; hulladékgyűjtő

konténerek; toalettkefék, wc-kefék; wc-kefe tartók; kozmetikai polcok; sampontartó polcok; tusfürdő tartó

polcok; kézmosó szappant tartó polcok; műanyag fürdőszobai állványok [polcok]; polcok testtisztító

 készítményekhez.

 ( 210 ) M 22 02201

 ( 220 ) 2022.08.26.

 ( 731 )  Green Clean Kft., Csákvár (HU)

 ( 541 ) G-Screen

 ( 511 )  3    Helyiség illatosítók; levegőillatosító készítmények.

5    Általános célú illatosító készítmények háztartási, kereskedelmi vagy ipari felhasználásra; fürdőszobai

 illatosítók; illatosítók wc-khez; piszoár illatosítók.

  11    Lefolyószűrők [vízvezeték szerelvények]; lefolyószűrő betétek piszoárokba, vizeldékbe.

 ( 210 ) M 22 02202

 ( 220 ) 2022.08.26.

 ( 731 )  Horváth Krisztián, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bass László, Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; illatszerek, eszenciaolajok; bőrápoló kozmetikai

krémek; bőrápoló készítmények; folyékony krémek (kozmetikumok); funkcionális kozmetikumok; fürdő- és

tusolókészítmények; kollagén készítmények kozmetikai felhasználásra; kollagénkészítmények kozmetikai

célokra; kozmetikai készítmények fürdéshez és zuhanyozáshoz; kozmetikai krémek az arc és a test számára;

kozmetikai krémek és tejek; kozmetikai színezőszerek; kozmetikumok krémek formájában; prokollagén

kozmetikai célokra; szépségápoló kozmetikumok; testápolási és szépségápolási készítmények; testápoló gélek;

testápoló zselék; testmasszírozáshoz használt olajok; füstölő, illatosító spray-k; háztartási illatosítók; helyiség

illatosítók; illatanyag-utántöltők elektromos légfrissítőkhöz; illatanyag-utántöltők nem elektromos

helyiségillatosító adagolókhoz; illatosító pálcikák; illatosító zsákocskák; illatosított anyaggal átitatott párnák;

 szobaillatosítók; szobaillatosítók spray formájában; szobaillatosító készítmények.

5    Étrend-kiegészítők emberek és állatok számára; diétás és táplálkozási készítmények; diétás ételkiegészítők;

diétás táplálékkiegészítők; étrend- és táplálékkiegészítők; étrend-kiegészítő italpor keverékek; étrend-kiegészítő

italkeverékek; étrend-kiegészítők a fizikai állapot és állóképesség javítására; étrend-kiegészítők kozmetikai

hatással; étrend-kiegészítők sportolók számára; étrendkiegészítő italok; fehérjekiegészítő turmixok; folyékony

étrend-kiegészítők; folyékony táplálékkiegészítők; folyékony vitaminkiegészítők; gyógyhatású készítmények

 embereknek; multivitamin készítmények; kollagén italok, barnító tabletták és krémek.

 32    Alkoholmentes italok; ásványvizek és szénsavas vizek; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; fehérjeitalok;

 elektrolitokat tartalmazó sportitalok; izotóniás italok; smoothie-k [gyümölcs- vagy zöldségitalok]; sportitalok.

 41    Sport- és kulturális tevékenységek; edzési [fitnesz] tanácsadási szolgáltatások; csoportos edzés oktatása;

edzőlétesítmények biztosítása sportoláshoz; edzőtermi órák; edzőtermi szolgáltatások; egészség- és

fitnesztréning; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; fitnesz klub szolgáltatások; fitneszedzési

szolgáltatások; létesítmények biztosítása sport rekreációs tevékenységekhez; létesítmények biztosítása sport

klubok részére; sport- és szabadidős tevékenységek; sportlétesítmények fenntartása; sportlétesítmények

 működtetése.

A rovat 142 darab közlést tartalmaz.
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Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

 ( 111 )  238.996

 ( 151 )  2022.10.14.

 ( 210 )  M 22 02309

 ( 220 )  2022.09.07.

 ( 732 )  Fintrous Group Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.

  36    Pénzügyi, monetáris és banki szolgáltatások; biztosítási szolgáltatások; ingatlanügyletek.

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari

elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  239.054

 ( 151 )  2022.10.14.

 ( 210 )  M 22 02384

 ( 220 )  2022.09.14.

 ( 732 )  HELIA-D & NÓRA Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  DR. Rácz Iván Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Dare to glow, Deer!

 ( 511 ) 3    Gyógyhatású anyagokat nem tartalmazó piperekészítmények; hialuronsavat tartalmazó kozmetikumok;

illatosított folyadékok, oldatok [piperekészítmények]; illatosított testápolók [piperekészítmények]; illóolajok

kozmetikai használatra; impregnált törlőruhákkozmetikai használatra; kenőcsök kozmetikai használatra;

körömágy kondicionálók; körömágy krémek; körömágybőr-eltávolítók; kozmetikai, szépségápolási

készítmények; kozmetikai készletek; kozmetikai szerek; kozmetikai testápoló készítmények;

kozmetikumok;kozmetikumok egyéni használatra; kozmetikumok olajok formájában; kozmetikumokkal átitatott

kendők; kozmetikumokkal impregnált tisztító párnák; lágyító készítmények [kozmetikumok]; lakk kozmetikai

célokra; masszázs zselék, gélek, nem gyógyászati célokra;masszázs waxok; masszázsolajak; masszázsolajok és

-tejek; masszírozáshoz használt olajak; natúrkozmetikumok; olajok kozmetikai célokra; olajok test- és

szépségápoláshoz; parfümök és illatanyagok; pedikűr készítmények; természetes kozmetikumok;testápolási

cikkek; testápolási és szépségápolási készítmények; tisztítók kozmetikai ecsetekhez; ajakceruzák; ajakfény

paletták; ajakfények; ajakfilcek [kozmetikumok]; ajakkozmetikumok; ajakrúzs; ajakrúzsok; alapkrém; alapozók;

arc- és testcsillám;arcemelő tapaszok kozmetikai használatra; arcfestékek; archintőporok; arckorrektor;

arcpirosítók; arcpúder; arcpúderek (nem gyógyhatású); arcsmink; arcszínezékek; arctónus javító krém;

ajakbalzsam, szőlőzsír; ajakbevonók (nem gyógyhatású -);ajakkenőcsök, ajakbalzsamok; ajakkondicionálók;

ajakkrémek; arc- és testápoló folyadékok; arc- és testkrémek; arcápoló folyadék; arcápoló folyadékok

[kozmetikai]; arckrém; arckrémek; arckrémek kozmetikai használatra; arclemosó tejek; arclemosó

tejekkozmetikai használatra; arclemosók [kozmetikumok]; bőrápoló krémek [kozmetikai]; bőrápoló krémek

kozmetikai célokra; bőrápoló krémek; bőrápoló krémek [testre]; bőrkrémek; éjszakai krém; éjszakai krémek

[kozmetikumok]; épített köröm tipek formázásáraszolgáló por; fedőanyagok műkörömépítéshez; fedőlakkok,

körömlakkvédő rétegek [top coat]; felhám ápoló kozmetikai olajok; hámlasztó arcradírok; hámlasztó krémek;

hámlasztó testradírok; hámlasztószerek; hidratáló arckrémek; hidratáló készítmények[kozmetikai szerek];

hidratáló koncentrátumok [kozmetikai]; hidratáló krémek kozmetikai használatra; hidratáló krémek, tejek és

zselék; hidratáló maszkok; hidratáló testápolók; hidratáló testápolók [kozmetikai]; hidratáló zselék, gélek

[kozmetikai];hidratálók; hidratálókrémek; hidratálók [kozmetikumok]; illatos olajok bőrápolásra; illatos

testkrémek; illatosított krémek; illatosított púderek [kozmetikai használatra]; intim lemosók személyi higiéniai

célokra, nem gyógyszeres; készítmények zselésműkörmök eltávolításához; kézápoló folyadék (nem gyógyhatású
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-); kézápoló folyadékok; kézkenőcs; kézkrém; kézkrémek; körmökhöz való fedőanyagok; köröm alapozó lakkok,

rétegek [kozmetikai]; köröm csillám; köröm-kondicionálók; köröm krémek;körömágybőr-puhítók;

körömalapozók [kozmetikai cikkek]; körömápoló készítmények; körömápoló kozmetikai készítmények;

körömápoló kozmetikumok; körömdíszítő matricák; körömerősítő készítmények, szerek; körömerősítő ragasztók;

körömerősítő szerek, oldatok;körömerősítők; körömerősítők [kozmetikumok]; körömfestő tollak; körömgél,

körömzselé; körömjavító készítmények; körömkeményítők; körömlakk alapozók; körömlakk készítmények;

körömlakklemosó; körömlakklemosó készítmények; körömlakklemosó tollak;körömlakklemosók

[kozmetikumok]; körömlakkok; körömlakkok kozmetikai célokra; körömmatricák; körömszínező por;

körömvilágosítók; kozmetikai arcápoló készítmények; kozmetikai krémek a szemkörnyék bőrének feszesítésére;

kozmetikai krémek száraz bőrre;kozmetikai maszkok; kozmetikai napozó készítmények; kozmetikai szemzselék;

kozmetikai szerek a ráncos bőr kezelésére; műszempillák; narancsbőr elleni krémek; nem gyógyhatású ajakápoló

készítmények; nem gyógyhatású balzsamok; nem gyógyhatású bőrtonifikáló készítmények; nem gyógyhatású

bőrápoló folyadékok; nem gyógyhatású bőrápoló készítmények; nem gyógyhatású hidratálók; nem gyógyhatású

krémek; öregedés elleni kozmetikumok; öregedés elleni hidratálók; öregedésgátló hidratálók

kozmetikaiszerekként történő használatra; öregedés elleni krémek; öregedésgátló szérum; ránctalanító krémek;

ránctalanító bőrápoló készítmények; sminkalap; sminkeltávolító krémek; szemápoló oldatok; száraz bőr ápolására

szolgáló kozmetikumok; szemkrém; tisztítómaszkok; tisztító krémek; tisztító oldatok; tisztító zselék;

tisztítóbalzsamok; tisztítóhabok; toalett púderek; tonikok [kozmetikumok]; tonikok kozmetikai használatra;

ceruzák kozmetikai használatra; bőrkorrektor krémek; fátyolmaszkok kozmetikai célokra;folyékony rúzs;

kompakt púder; korrektor stiftek; korrektorok [kozmetikai szerek]; kozmetikai ajakbevonók; kozmetikai

arcpúderek; kozmetikai ceruzák; kozmetikai ceruzák arcra; kozmetikai szemceruzák; kozmetikai szerek

szempillákhoz; kozmetikumok rúzsformájában; kozmetikumok szemhéjfesték formájában; kozmetikumok

szemöldökhöz; kozmetikumok szempillához; kozmetikumok zselék formájában; kozmetikumokkal átitatott

arctörlő kendők; krémes alapozó; krémrúzs; krémrúzsok; pirosító ceruzák; porpúder; púdersminkeléshez;

ragasztók műszempillákhoz, hajhoz és körmökhöz; ránckorrektorok; rúzsok; rúzstokok; smink; smink alapozók;

smink arcra és testre; smink púder; sminkceruzák; sminkek, arcfestékek; sminkek kompakt púderekhez;

sminkeltávolító készítményekkelátitatott vattapamacsok; sminkeltávolító készítménnyel átitatott vattapálcikák;

sminkeltávolító, sminklemosó készítmények; sminkeltávolító zselék; sminkkészletek; sminkkészítmények arcra

és testre; sminklemosó tejek; sminklemosó folyadékok; szájfény;sminkszerek bőrre; sminktermékek;

szájkontúrceruza; szájkontúrceruzák; szem alatti korrektorok; szemfesték; szemceruzák; szemfestékek; szemfestő

kozmetikumok; szemhéjceruzák; szemhéjduplázó smink; szemhéjfesték; szemhéjfesték-paletták;

szemhéjfestékek;szemhéjkihúzók; szemkihúzó ceruzák; szemhéjtusok, szemkihúzók [kozmetikumok];

 szemhéjkihúzók (szemceruza); szemöldökspirál; szemöldökzselé; szempillaspirál; szemsminkek.

 ( 111 )  239.055

 ( 151 )  2022.10.14.

 ( 210 )  M 22 02500

 ( 220 )  2022.09.26.

 ( 732 )  SEON Technologies Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Orbán és Perlaki gunnercooke Ügyvédi Társulás, Orbán Miklós Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  FRAUD FIGHTERS

 ( 511 ) 9    Számítógépes titkosító, kódoló szoftverek; letölthető szoftverek; applikációs szoftver; hitelesítő szoftverek;

adatvédelmi szoftver; titkosító szoftver; kémprogramirtó szoftverek; üzleti szoftverek;

mesterségesintelligencia-szoftverek; számítógépesvírusirtó szoftverek; adatkommunikációs szoftverek;

adattömörítő szoftverek; személyes adatok védelmét biztosító szoftverek; számítógépes szoftverplatformok;

számítógépes szoftverek számítási felhőkhöz; üzleti technológiai szoftverek; fenyegetést észlelőszoftverek;

kockázatérzékelő szoftverek; információ-visszakereső szoftverek; letölthető szoftveralkalmazások;

tartalomellenőrző szoftverek; karakterfelismerő szoftverek; adatkezelő szoftverek; számítógépes
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szoftveralkalmazások, letölthető; szoftverekgépi tanuláshoz; mesterségesintelligencia-szoftverek elemzéshez;

gépi tanulási szoftverek felügyelethez; gépi tanulási szoftverek elemzéshez; mesterségesintelligencia-szoftverek

felügyelethez; mobiltelefonos szoftveralkalmazások; alkalmazásszoftverekvezeték nélküli eszközökhöz;

internetről letöltött számítógépes szoftverek; mesterséges intelligencia és gépi tanulási szoftverek; szoftverek

hálózatok és eszközök védelmének biztosításához; mesterséges intelligencián alapuló interaktív

szoftverek;számítógépes szoftverek rendszertisztításhoz és -optimalizáláshoz; letölthető számítógépes szoftverek

távmonitoringhoz és elemzéshez; számítógépes szoftverek helymeghatározási adatok gyűjtéséhez; számítógépes

szoftverek helymeghatározási adatokösszesítéséhez; számítógépes szoftverek helymeghatározási adatok

továbbításához; számítógépes szoftverek helymeghatározási adatok feldolgozásához; számítógépes szoftverek

adatbázisokhoz való hozzáférés engedélyezéséhez; számítógépes programok onlineadatbázisokhoz való

hozzáféréshez, böngészéshez és kereséshez; szoftverek információk kereséséhez és visszakereséséhez számítógép

hálózaton keresztül; számítógépes szoftverek számítógépes hálózatokat fenyegető veszélyek észleléséhez;

számítógépesszoftverek számítógépek és számítógépes hálózatok sebezhetőségének teszteléséhez; szoftverek a

mesterséges intelligencia és a gépi tanulás integrálásához a big data terén; adatfeldolgozó szoftverek; digitális

formában tárolt számítógépes programok;biztonsági szoftverek; letölthető számítógépes biztonsági szoftverek;

 működési kockázatkezelési szoftverek.

 42    Spamszűrő szolgáltatások; elektronikus adatbiztonsági rendszerek tervezése és fejlesztése; számítógép

biztonsági fenyegetés elemzés adatok védelméhez; adatbiztonsági tanácsadás; elektronikus adatbiztonsághoz

kapcsolódó számítógépes programozás;adatbiztonsági szolgáltatások; számítógép-biztonsági kockázatkezelő

programok biztosítása; számítógépes programfejlesztés; adatfeldolgozó számítógépes programok fejlesztése és

írása; számítógépes programokkal kapcsolatos elemzési szolgáltatások;számítógépes programokkal kapcsolatos

kutatás; adatfeldolgozó számítógépes programok készítése; szoftverek tervezése adat- és multimédiás tartalmak

átalakításához protokollokról más protokollokra; online, nem letölthető szoftverek ideigleneshasználatának

biztosítása adatok továbbítása céljából; felhasználói hitelesítési szolgáltatások nyújtása biometrikus hardver- és

szoftvertechnológia alkalmazásával e-kereskedelmi tranzakciókhoz; adat- és multimédiás tartalmak

protokollokról protokollokratörténő átalakításához használt szoftverek fejlesztése; számítógépes szoftverekhez

kapcsolódó tanácsadási és fejlesztési szolgáltatások; számítógépes biztonsággal és számítógépes kockázatok

megelőzésével kapcsolatos számítógépes szoftverek frissítése;IT-szolgáltatások adatvédelemhez; adatvédelmet

biztosító felhőalapú szolgáltatás; számítógépes szoftverek számítógépes biztonsággal és számítógépes kockázatok

megelőzésével kapcsolatos karbantartása; az e-kereskedelem területén használt szoftverekrevonatkozó tanácsadó

szolgáltatás; számítógépes szoftverrel kapcsolatos információnyújtás és szaktanácsadás; számítógépes szoftverek

alkalmazásával és használatával kapcsolatos műszaki tanácsadás; számítógépes szoftverek telepítésével és

karbantartásávalkapcsolatos műszaki tanácsadás; számítógépes rendszerekhez és szerverekhez használatos

operációs szoftverek tervezése és fejlesztése; az e-kereskedelem területén használt szoftverek karbantartása;

számítógépes szoftverek tervezésével és fejlesztésévelkapcsolatos tájékoztatás; adatok értékeléséhez és

számolásához használatos számítógépes szoftverek programozása; adatok olvasására, átvitelére és

rendszerezésére szolgáló számítógépes szoftverek programozása; felhő alapú számítástechnikai hálózatelérésére

és használatára szolgáló operációs szoftverek tervezése és fejlesztése; számítógépes programok és szoftverek

fejlesztéséhez kapcsolódó kutatás; mesterséges intelligencia platformok szoftver mint szolgáltatásként (SaaS);

szoftvermegoldásokkifejlesztése internetszolgáltatók és internet felhasználók számára; beléptetés mint

szolgáltatás (ACaaS) szoftverek installálása; technikai támogatási szolgáltatások számítógépes szoftverekkel és

alkalmazásokkal kapcsolatban; számítógépes hardverre ésszoftverre vonatkozó technikai tanácsadás biztosítása;

elektronikus adatfeldolgozó szoftverek tervezésével kapcsolatos szolgáltatások; számítástechnikai módszerek,

algoritmusok és szoftverek fejlesztése és tesztelése; tájékoztatás a számítógépesszoftvertervezés területén;

tájékoztatás a számítógépes szoftverfejlesztés területén; kutatás a számítógépes programok és szoftverek

területén; tanácsadási szolgáltatások számítógépes szoftverek használatával kapcsolatban; számítógépes

szoftverek ésprogramok aktualizálás és karbantartása; számítógépes szoftverek karbantartásához kapcsolódó

tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; szoftverek
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tervezése és fejlesztése; számítógépesszoftver alkalmazási megoldások fejlesztése; számítógépes szoftverrel

kapcsolatos kutatás és tanácsadás; szoftverek telepítése és karbantartása internetes hozzáféréshez; számítógép

hardverek és szoftverek hibaelhárítása; tanácsadás a biztonságiszoftverek területén; számítógépes

szoftveralkalmazások telepítése és testreszabása; számítógépes szoftvert támogató és karbantartó szolgáltatások;

tanácsadás a számítógépes szoftvertervezés területén; szoftverek fejlesztése biztonságos hálózatiműveletekhez;

számítógépes szoftverek telepítése, javítása és karbantartása; szoftver mint szolgáltatás (SaaS); számítógépes

szoftverrel kapcsolatos szaktanácsadás; szoftver-karbantartás; számítógépes szoftver frissítése és bővítése;

antivírus szoftverektervezése és fejlesztése; számítógépes szoftverek frissítésével kapcsolatos szolgáltatások;

számítógép szoftver tanácsadás; mások számára végzett számítógépes szoftverfejlesztés; szoftver karbantartás és

javítás; számítógépes szoftverekhibadiagnosztikája; számítógépes szoftverek írása és tervezése; számítógépes

szoftverek bérbeadása és karbantartása; számítógépes szoftver technikai támogató szolgáltatások; webtárhely és

szoftver szolgáltatások, szoftver bérlés; számítógép-programozásés szoftvertervezés; gépi tanulásra szolgáló

szoftvert tartalmazó szoftver mint szolgáltatás (SaaS); számítógépes programozással kapcsolatos tanácsadás;

számítógépes szoftverek hibáinak elhárítása (műszaki támogató szolgáltatások); tanácsadás aszámítógépes

szoftverek karbantartásával kapcsolatosan; szoftverek frissítése; számítógépes hardverekhez és számítógépes

programokhoz kapcsolódó tervezési szolgáltatások; számítógépes szoftverek javítása (karbantartás, frissítés);

szoftvertervezésiszolgáltatások; számítógépes szoftverprogramozási szolgáltatások; szoftvertelepítés;

szoftvertervezés okostelefonokhoz; számítógépes szoftver fejlesztése; szoftver mérnökség; szoftvertervezés;

 szoftveralkotás; hitelkártya-tevékenység elektronikusfelügyelete internetes visszaélések felderítése érdekében.

 45    Biztonsággal kapcsolatos tájékoztató szolgáltatások; biztonsággal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások;

kereskedelmi és ipari vállalatok biztonsági igényei terén nyújtott konzultációs szolgáltatások; biztonsági

 kockázatok értékelése; adatvédelemtiszteletben tartásával kapcsolatos konzultáció.

A rovat 3 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegybejelentés módosítása

Meghirdetett védjegybejelentés árujegyzéke korlátozásának tudomásul vétele

 ( 210 ) M 21 03623

 ( 220 ) 2021.10.21.

 ( 731 )  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 vagyellenőrzésére 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; szerkezetekérmebedobással működő

készülékekhez; regiszteres pénztárgépek, számológépek, adatfeldolgozó berendezések, számítógépek;

számítógépes szoftverek és számítógépes programok (letölthető/rögzített számítógépes szoftverek); operációs

rendszer programokszámítógépekhez, 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 szolgáltatásokhozhasznált 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 éshasználatához; 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 eszközökönkeresztül, elektronikus úton

történő fizetési ügyletek elősegítéséhez való számítógépes hardverek és szoftverek; számítógépes hardverek és

kódoló szoftverek, kódoló kulcsok, digitális igazolások, digitális aláírások, magánszemélyek, bankok

éspénzintézetek által használt bizalmas ügyfél információ tárolására, visszakeresésére és átvitelére szolgáló

szoftverek; rövid hatótávolságú kommunikációs (NFC) eszközök és rádiófrekvenciás azonosító (RFID) eszközök

azonosítását és hitelesítését elősegítőszámítógépes szoftverek és hardverek; digitális pénztárcát tartalmazó

számítógépes hardverek és szoftverek, amelyek a vásárlók számlainformációit tárolják kiskereskedelmi kuponok,

utalványok, utalványkódok és engedmények elérésével és hűségjutalmak éspénzügyi jutalmak megszerzésével

kapcsolatban, amelyek ezekre a számlákra jóváírhatóak; letölthető számítógépes programok és

alkalmazásszoftverek olyan, digitális pénztárcát tartalmazó mobiltelefonokhoz és egyéb digitális eszközökhöz,

amelyek lehetővéteszik a felhasználók számára ár-összehasonlító információk, termékismertetők, valamint mások

kiskereskedelmi weboldal linkjeinek, illetve kedvezményre vonatkozó információk elérését;

szoftveralkalmazások érintés nélküli fizetőterminálokkal kapcsolatoshasználatra, 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,
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amely lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy kuponokat, engedményeket, kedvezményeket, utalványokat és

speciális ajánlatokat küldjenek közvetlenül afogyasztók mobil távközlési eszközeire érintésmentes rövid

hatótávolságú kommunikációs (NFC) és rádiófrekvenciás azonosító (RFID) kommunikáció által;

szoftveralkalmazás, amely lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy kis posztereket helyezzenek

elkiskereskedelmi és nagykereskedelmi üzlethelyiségekben, amelyeket a vásárlók leolvashatnak a mobil

távközlési eszközeikkel, így kuponokhoz, engedményekhez, kedvezményekhez, utalványokhoz és speciális

ajánlatokhoz juthatnak hozzá érintésmentes rövidhatótávolságú 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 bankkártyákés 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 fizetőeszközkártyák jogosultságának ellenőrzéséhez; bankjegykiadó automaták [ATM]; számítógép

perifériák és elektronikai cikkek, amik számológépek, elektronikus szervezők, elektronikus jegyzettömbök,

zsebnaptár, mobiltelefonok, mobiltelefon-kézibeszélők, tabletszámítógépek, 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 kiskereskedelmicélokra; árösszehasonlító szolgáltatások; kereskedelmi

vagy reklámcélú kiállítások; marketing konzultációs szolgáltatások; piackutatás; kártyatulajdonosok vásárlási

szokásainak nyomkövetése, elemzése, előrejelzése és jelentése; mások áruinak ésszolgáltatásainak népszerűsítése

hitelkártyák, betéti kártyák és fizetőkártyák használatához kapcsolódó jutalmak és ösztönzők segítségével; hűség-

és jutalmazóprogramok üzleti adminisztrálása; kereskedelmi, ipari és üzleti

menedzsmentsegítségnyújtás/támogatás; üzleti értékelések; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; piackutatás;

üzleti statisztikai információ; számlakivonatok összeállítása; üzleti könyvvizsgálat; kutatások ügyletekkel

kapcsolatban; közönségszolgálatiszolgáltatások; reklámszövegek publikálása; szórólapok kiadása;

kiskereskedelmi szolgáltatások biztosítása mobil távközlési eszközökön keresztül a hitelkártyákkal és betéti

kártyákkal kapcsolatban; hitelkártyák és betéti kártyák rendelkezésrebocsátásához kapcsolódó, hálózatokon vagy

egyéb elektronikus eszközökön keresztül nyújtott, elektronikusan digitalizált információkat használó online

kiskereskedelmi szolgáltatások; számítógépes adatbázis management; mások koncertjeinek és

kulturálisrendezvényeinek 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 ésmás 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
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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

szolgáltatások, készpénzfolyósítás, csekkellenőrzés,csekk készpénzre való beváltása, betéthozzáférési és

bankautomata-szolgáltatások; tranzakció engedélyezési és elszámolási szolgáltatások, tranzakció-egyeztetés,

készpénzkezelés, konszolidált pénzelszámolás, konszolidált jogvita-feldolgozás, pénzügyiinformációk 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 kereskedelemmegkönnyítése céljából; pénzügyi információk, hitel és betéti kártyákkal

kapcsolatos adatok és jelentések biztosítása, elektronikus pénzátutalási és valutaváltási szolgáltatások, pénzügyi

értékelési és kockázatkezelési szolgáltatások mások számára avásárlói hitelek területén; pénzügyi információk

számítógépes világhálózaton keresztüli terjesztése, biztonságos számítógépes információs hálózati eszközök

segítségével számítógéppel szolgáltatott pénzügyi információk és az összes fent említettszolgáltatásra vonatkozó

tanácsadó szolgáltatások; mobil távközlési eszközökön keresztül biztosított kiskereskedelmi szolgáltatások

támogatására szolgáló pénzügyi szolgáltatások, vezeték nélküli eszközökön keresztüli fizetési szolgáltatások;

onlinemódon, 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; kártyabirtokosokpénzügyi

tranzakcióihoz kapcsolódó feldolgozási szolgáltatások bankautomatákon keresztül; egyenlegrészletek, betétek és

kivétek közlése kártyatulajdonosok részére bankautomatákon keresztül; pénzügyi rendezés és pénzügyi

engedélyezési szolgáltatásokpénzügyi fizetési ügyletek feldolgozásával kapcsolatban; utazás biztosítási

szolgáltatások; utazási csekkek és utazási bónok kiadása és beváltása; fizetőazonosítási szolgáltatások; pénzügyi

információk hitelesítése; pénzügyi nyilvántartásokkarbantartása; 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 eszközökönkeresztüli kifizetési

szolgáltatások a kiskereskedelmi szolgáltatások támogatására; hitel- és terhelési tranzakciók feldolgozása

telefonon és távközlési kapcsolaton keresztül; elektronikusan digitalizált információt használó, online, hálózaton

keresztülvagy egyéb elektronikus eszközök segítségével nyújtott pénzügyi szolgáltatások kiskereskedelmi

szolgáltatások támogatására; értékváltási szolgáltatások, amelyek értékek biztonsági átváltása, beleértve az

elektronikus beváltást smartkártyákkal elérhetőszámítógépes hálózatokon át; webhelyen nyújtott számlafizetési

szolgáltatások; elektronikus banki szolgáltatások globális számítógépes hálózaton keresztül, elektronikus

mobilbanki szolgáltatások, elektronikus fizetési szolgáltatások, beleértve aszámlafizetési 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 avásárlók 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;

ingatlanügynökiszolgáltatások, ingatlanközvetítés; ingatlanügynökség; ingatlan adminisztráció; ingatlanokkal
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kapcsolatos pénzügyek kezelése; ingatlanhitelek biztosítása; ingatlanfejlesztéssel kapcsolatos finanszírozási

szolgáltatások; ingatlanokkal kapcsolatos pénzügyibrókeri szolgáltatások; ingatlantulajdonnal és épületekkel

kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; pénzügyi szolgáltatások ingatlanvásárláshoz; ingatlanfedezetre kötött

hitelmegállapodások ügyintézése; ingatlanok osztott tulajdonának ügyintézése;ingatlanvásárlással kapcsolatos

finanszírozások ügyintézése; segítségnyújtás ingatlanok és érdekeltségek megszerzéséhez; tőkebefektetés

ingatlanba; befektetési szolgáltatások kereskedelmi tulajdonnal kapcsolatban; tulajdonvásárlással kapcsolatos

pénzügyiszolgáltatások; 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; tanácsadásiszolgáltatások ingatlanbecsléssel kapcsolatban;

vállalati ingatlanhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; ingatlanhoz kapcsolódó számítógépesített

tájékoztatás; ingatlantanácsadás; ingatlantulajdonhoz kapcsolódó tájékoztatás; tulajdoni piachozkapcsolódó

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; információkszámítógépen tárolt adatbankból vagy az interneten keresztül történő

továbbítására, biztosítására vagy megjelenítésére szolgáló szolgáltatások a pénzügyi szolgáltatások területén;

mobiltelefon kapcsolattal működő elektronikus képfeldolgozófelhasználásával folyó adatátadás; elektronikus

posta, üzenetküldési és üzenetfogadási szolgáltatások; televíziós-, rádió- és internet közvetítési szolgáltatások;

több-felhasználós hozzáférés biztosítása olyan számítógépes biztonsági információshálózathoz, 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 elektronikusmédiába; 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

eszközökhözvaló számítógépes hardverek és alkalmazásszoftverek tervezése, fejlesztése, karbantartása és

frissítése; mobiltelefonokhoz és egyéb digitális eszközökhöz való letölthető számítógépes programok és

alkalmazásszoftverek tervezése, fejlesztése, karbantartásaés frissítése, amelyek lehetővé teszik a felhasználók

számára kuponok, utalványok, utalványkódok, árengedmények, ár-összehasonlítási információk,

termékismertetők, mások kiskereskedelmi weboldalaira mutató hivatkozások és kedvezményekre

vonatkozóinformációk elérését; olyan letölthető számítógépes programok és alkalmazásszoftverek tervezése,

fejlesztése, karbantartása és frissítése, amelyek ehetővé teszik a felhasználók számára érékesítési promóciós

ajánlatok elérését és pénzbeli díjakmegszerzését, 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, amelyekinformációt

szolgáltatnak a fogyasztóknak mások termékeire vagy szolgáltatásaira vonatkozó engedményekről, utalványokról

és speciális ajánlatokról; közösségi hálózatépítő szoftverrel kapcsolatos alkalmazásszolgáltató szolgáltatások;

grafikai tervezésinternetes weboldalak összeállításához; számítógépes hardverrel vagy szoftverrel kapcsolatos
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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

internettel kapcsolatos szolgáltatások, amelyek online elektronikus adatbázisokbiztosítása számítógépes hálózaton

keresztül a személyazonosítás és -hitelesítés területén; pénzügyi információk adattitkosítása és a titkosítás

feloldása; digitális aláírás-hitelesítési szolgáltatások mások azonosításához, adattitkosítás ésadatintegrálás; 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 biztonságaterületén; 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.

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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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

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 19. szám, 2022.10.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2478



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);
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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

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 19. szám, 2022.10.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2489



 ( 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)
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( 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
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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 )
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 ( 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

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 19. szám, 2022.10.14.

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2508



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.

 ( 111 )  239.033

 ( 151 )  2022.09.29.

 ( 210 )  M 10 01250

 ( 220 )  2010.04.19.

 ( 732 )  Maximum Kolor Kft., Hernád (HU)

 ( 740 )  dr. Kimmel József, Fazekas & Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  1    Különösen ipari rendeltetésű ragasztóanyagok, vegyi tűzoltószerek, feldolgozatlan műgyanták, műanyagok.

 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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Megszüntetett lajstromozási eljárások

Védjegybejelentés visszavonása

 ( 210 ) M 21 02122

 ( 220 ) 2021.05.28.

 ( 731 )  Primo Water Holdings UK Limited, Haydock, St. Helens (GB)

 ( 541 ) FLOW

 ( 511 )  11    Vízhűtők és vízadagolók; vízszűrő és -tisztító készülék ivóvízhez; italadagolók; vízkezelő készülékek

 ivóvízhez.

 ( 210 ) M 21 03206

 ( 220 ) 2021.09.08.

 ( 731 )  Lavazza Magyarország Kft., Szada (HU)

 ( 541 ) EVIAN FOR HER

 ( 511 ) 3    Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító- fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek;

 szappanok; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.

A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegyoltalom megszűnése

Védjegyoltalom megszűnése megújítás nélküli lejárat miatt

 ( 111 ) 114.903

 ( 180 ) 2022.09.07.

 ( 111 ) 115.041

 ( 180 ) 2022.09.18.

 ( 111 ) 123.534

 ( 180 ) 2022.09.09.

 ( 111 ) 123.535

 ( 180 ) 2022.09.09.

 ( 111 ) 123.536

 ( 180 ) 2022.09.09.

 ( 111 ) 123.537

 ( 180 ) 2022.09.09.

 ( 111 ) 123.538

 ( 180 ) 2022.09.09.

 ( 111 ) 123.570

 ( 180 ) 2022.09.20.

 ( 111 ) 133.352

 ( 180 ) 2022.09.18.

 ( 111 ) 133.498

 ( 180 ) 2022.09.18.

 ( 111 ) 136.816

 ( 180 ) 2022.09.09.

 ( 111 ) 136.819

 ( 180 ) 2022.09.08.

 ( 111 ) 136.821

 ( 180 ) 2022.09.08.

 ( 111 ) 136.832

 ( 180 ) 2022.09.02.

 ( 111 ) 136.834

 ( 180 ) 2022.09.09.

 ( 111 ) 137.096

 ( 180 ) 2022.09.18.
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 ( 111 ) 137.097

 ( 180 ) 2022.09.18.

 ( 111 ) 137.099

 ( 180 ) 2022.09.18.

 ( 111 ) 137.103

 ( 180 ) 2022.09.22.

 ( 111 ) 137.107

 ( 180 ) 2022.09.22.

 ( 111 ) 137.109

 ( 180 ) 2022.09.24.

 ( 111 ) 137.111

 ( 180 ) 2022.09.24.

 ( 111 ) 137.115

 ( 180 ) 2022.09.25.

 ( 111 ) 137.118

 ( 180 ) 2022.09.25.

 ( 111 ) 137.123

 ( 180 ) 2022.09.28.

 ( 111 ) 137.125

 ( 180 ) 2022.09.29.

 ( 111 ) 137.475

 ( 180 ) 2022.09.01.

 ( 111 ) 138.631

 ( 180 ) 2022.09.25.

 ( 111 ) 138.974

 ( 180 ) 2022.09.28.

 ( 111 ) 140.287

 ( 180 ) 2022.09.03.

 ( 111 ) 174.814

 ( 180 ) 2022.09.27.

 ( 111 ) 175.551

 ( 180 ) 2022.09.13.

 ( 111 ) 175.818

 ( 180 ) 2022.09.05.

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 19. szám, 2022.10.14.

Nemzeti védjegyoltalom megszűnése

M2518



 ( 111 ) 175.921

 ( 180 ) 2022.09.13.

 ( 111 ) 175.922

 ( 180 ) 2022.09.13.

 ( 111 ) 175.985

 ( 180 ) 2022.09.10.

 ( 111 ) 176.005

 ( 180 ) 2022.09.18.

 ( 111 ) 176.044

 ( 180 ) 2022.09.09.

 ( 111 ) 176.165

 ( 180 ) 2022.09.19.

 ( 111 ) 176.522

 ( 180 ) 2022.09.10.

 ( 111 ) 176.651

 ( 180 ) 2022.09.04.

 ( 111 ) 176.655

 ( 180 ) 2022.09.04.

 ( 111 ) 176.708

 ( 180 ) 2022.09.24.

 ( 111 ) 176.710

 ( 180 ) 2022.09.24.

 ( 111 ) 176.725

 ( 180 ) 2022.09.06.

 ( 111 ) 176.727

 ( 180 ) 2022.09.02.

 ( 111 ) 176.770

 ( 180 ) 2022.09.30.

 ( 111 ) 176.818

 ( 180 ) 2022.09.26.

 ( 111 ) 176.827

 ( 180 ) 2022.09.26.

 ( 111 ) 177.026

 ( 180 ) 2022.09.03.

 ( 111 ) 177.084
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 ( 180 ) 2022.09.24.

 ( 111 ) 177.187

 ( 180 ) 2022.09.25.

 ( 111 ) 177.598

 ( 180 ) 2022.09.16.

 ( 111 ) 177.746

 ( 180 ) 2022.09.27.

 ( 111 ) 177.974

 ( 180 ) 2022.09.17.

 ( 111 ) 178.424

 ( 180 ) 2022.09.04.

 ( 111 ) 178.441

 ( 180 ) 2022.09.06.

 ( 111 ) 178.446

 ( 180 ) 2022.09.06.

 ( 111 ) 178.456

 ( 111 ) 178.462

 ( 180 ) 2022.09.24.

 ( 111 ) 178.636

 ( 180 ) 2022.09.20.

 ( 111 ) 178.869

 ( 180 ) 2022.09.27.

 ( 111 ) 178.871

 ( 180 ) 2022.09.27.

 ( 111 ) 178.872

 ( 180 ) 2022.09.27.

 ( 111 ) 178.878

 ( 180 ) 2022.09.27.

 ( 111 ) 179.082

 ( 180 ) 2022.09.27.

 ( 111 ) 179.083

 ( 180 ) 2022.09.27.

 ( 111 ) 179.084

 ( 180 ) 2022.09.27.
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 ( 111 ) 179.392

 ( 180 ) 2022.09.04.

 ( 111 ) 179.489

 ( 180 ) 2022.09.16.

 ( 111 ) 179.509

 ( 180 ) 2022.09.04.

 ( 111 ) 180.242

 ( 180 ) 2022.09.18.

 ( 111 ) 208.727

 ( 180 ) 2022.09.21.

 ( 111 ) 208.763

 ( 180 ) 2022.09.03.

 ( 111 ) 208.805

 ( 180 ) 2022.09.07.

 ( 111 ) 208.814

 ( 180 ) 2022.09.04.

 ( 111 ) 208.938

 ( 180 ) 2022.09.03.

 ( 111 ) 208.942

 ( 180 ) 2022.09.03.

 ( 111 ) 208.978

 ( 180 ) 2022.09.04.

 ( 111 ) 209.009

 ( 180 ) 2022.09.07.

 ( 111 ) 209.010

 ( 180 ) 2022.09.24.

 ( 111 ) 209.019

 ( 180 ) 2022.09.11.

 ( 111 ) 209.020

 ( 180 ) 2022.09.10.

 ( 111 ) 209.038

 ( 180 ) 2022.09.06.

 ( 111 ) 209.069

 ( 180 ) 2022.09.04.

 ( 111 ) 209.070
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 ( 180 ) 2022.09.04.

 ( 111 ) 209.071

 ( 180 ) 2022.09.04.

 ( 111 ) 209.072

 ( 180 ) 2022.09.04.

 ( 111 ) 209.073

 ( 180 ) 2022.09.17.

 ( 111 ) 209.077

 ( 180 ) 2022.09.18.

 ( 111 ) 209.078

 ( 180 ) 2022.09.17.

 ( 111 ) 209.082

 ( 180 ) 2022.09.13.

 ( 111 ) 209.094

 ( 180 ) 2022.09.14.

A rovat 93 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegyoltalom részleges megszűnése

Védjegyoltalom részleges megszűnésének megállapítása és megújítása

 ( 111 ) 209.699

 ( 732 ) Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely, Mór (HU)

 ( 156 ) 2022.09.21.

 ( 111 ) 209.909

 ( 732 ) Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely, Mór (HU)

 ( 156 ) 2022.09.21.

A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegyoltalom megújítása

 ( 111 )  115.198

 ( 732 )  Schwan-Stabilo Schwanhäusser GmbH & Co. KG, Heroldsberg (DE)

 ( 111 )  115.529

 ( 732 )  MEGGER INSTRUMENTS LIMITED, Dover, Kent (GB)

 ( 111 )  123.678

 ( 732 )  Cheplapharm Arzneimittel GmbH, Greifswald (DE)

 ( 111 )  123.692

 ( 732 )  Link-Belt Cranes, L.P., LLLP, Lexington, Kentucky (US)

 ( 111 )  136.065

 ( 732 )  SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, Baar (CH)

 ( 111 )  136.459

 ( 732 )  Time Inc., New York, NY (US)

 ( 111 )  136.843

 ( 732 )  Diageo Brands B.V., Amsterdam (NL)

 ( 111 )  136.869

 ( 732 )  Reckitt Benckiser LLC, Parsippany, New Jersey (US)

 ( 111 )  136.914

 ( 732 )  Diageo Scotland Limited, Edinburgh, Scotland (GB)

 ( 111 )  136.974

 ( 732 )  William Grant & Sons Ltd., Dufftown, Banffshire, Skócia (GB)

 ( 111 )  137.100

 ( 732 )  ACE Hardware Corporation, Oak Brook, Illinois (US)

 ( 111 )  137.120

 ( 732 )  MITRE Sports International Ltd., London (GB)

 ( 111 )  137.265

 ( 732 )  Viatris Specialty LLC, Morgantown, West Virginia (US)

 ( 111 )  137.334

 ( 732 )  R & A Bailey & Co, Dublin (IE)

 ( 111 )  137.388

 ( 732 )  HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, Winston-Salem, North Carolina 27105 (US)

 ( 111 )  137.393

 ( 732 )  HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, Winston-Salem, North Carolina 27105 (US)

 ( 111 )  137.420
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 ( 732 )  ROTTAPHARM S.P.A., , Milano (IT)

 ( 111 )  137.426

 ( 732 )  STELLA Kereskedelmi és Ipari Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  137.517

 ( 732 )  LOTTE Confectionery Co., Ltd., Yongdungpo-gu, Szöul (KR)

 ( 111 )  137.882

 ( 732 )  S.C. Johnson & Son Inc., Racine, Wisconsin (US)

 ( 111 )  137.930

 ( 732 )  Tris Kabushiki Kaisha , Matsusaka-shi, Mie-ken (JP)

 ( 111 )  138.540

 ( 732 )  THE COCA-COLA COMPANY (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Atlanta, Georgia (US)

 ( 111 )  138.541

 ( 732 )  THE COCA-COLA COMPANY (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Atlanta, Georgia (US)

 ( 111 )  138.669

 ( 732 )  GAP (ITM) INC. (California államban bejegyzett cég), San Francisco, California (US)

 ( 111 )  139.972

 ( 732 )  YESS! Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  148.514

 ( 732 )  Capri-Sun AG, Zug (CH)

 ( 111 )  161.576

 ( 732 )  SAS Institute Inc. (Észak-Karolina állam törvényei szerint működő cég), Cary, North Carolina (US)

 ( 111 )  175.738

 ( 732 )  Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)

 ( 111 )  175.902

 ( 732 )  Jim Beam Brands Co., Chicago, Illinois 60654 (US)

 ( 111 )  176.270

 ( 732 )  Allergan, Inc. (Delaware államban bejegyzett cég), Irvine, California (US)

 ( 111 )  176.782

 ( 732 )  EMD Internationale Handelsgesellschaft mbH, Offenburg (DE)

 ( 111 )  176.821

 ( 732 )  Ott Lászlóné, Budapest (HU)

 ( 111 )  177.041

 ( 732 )  Colgate-Palmolive Company (Delaware államban bejegyzett cég), New York, New York (US)

 ( 111 )  177.143

 ( 732 )  Szentkirályi Magyarország Kereskedelmi és Termelő Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)
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 ( 111 )  177.162

 ( 732 )  ParaMedica Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  177.205

 ( 732 )  Vina San Pedro Tarapacá S.A., Las Condes, Santiago (CL)

 ( 111 )  177.316

 ( 732 )  ConvaTec Inc., Skillman, New Jersey (US)

 ( 111 )  177.918

 ( 732 )  Jim Beam Brands Co., Chicago, Illinois 60654 (US)

 ( 111 )  177.920

 ( 732 )  Rozmann Péter, Balatonfűzfő (HU)

 ( 111 )  177.929

 ( 732 )  Diageo Scotland Limited, Edinburgh, Scotland (GB)

 ( 111 )  177.934

 ( 732 )  Diageo Scotland Limited, Edinburgh, Scotland (GB)

 ( 111 )  177.935

 ( 732 )  Diageo Scotland Limited, Edinburgh, Scotland (GB)

 ( 111 )  177.983

 ( 732 )  Papoutsanis S.A., Halkida (GR)

 ( 111 )  178.155

 ( 732 )  Accor-Pannonia Hotels Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  178.377

 ( 732 )  Magyar Szakértői Holding Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  178.559

 ( 732 )  Department of Foreign Trade, Ministry of Commerce, Nonthaburi (TH)

 ( 111 )  178.645

 ( 732 )  Colgate-Palmolive Company (Delaware államban bejegyzett cég), New York, New York (US)

 ( 111 )  178.704

 ( 732 )  PAPOUTSANIS S.A., Halkida (GR)

 ( 111 )  178.810

 ( 732 )  Kulcsár József, Debrecen (HU)

 ( 111 )  178.971

 ( 732 )  ADISSEO FRANCE SAS, Antony (FR)

 ( 111 )  179.188

 ( 732 )  Bloomberg Finance L.P., New York, New York (US)
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 ( 111 )  180.852

 ( 732 )  Taro Pharmaceutical Industries, Ltd., Haifa Bay (IL)

 ( 111 )  183.840

 ( 732 )  Brendon Gyermekáruházak Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  184.275

 ( 732 )  MGA Entertainment Inc. (Kalifornia államban bejegyzett cég), Chatsworth, California (US)

 ( 111 )  186.200

 ( 732 )  Time Inc. (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), New York, NY (US)

 ( 111 )  205.899

 ( 732 )  LRC PRODUCTS LIMITED, Slough, Berkshire (GB)

 ( 111 )  207.516

 ( 732 )  Mercedez-Benz Hungária Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  207.912

 ( 732 )  Imperium Galactica Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  208.883

 ( 732 )  Negyedmérföld Kft., Csomád (HU)

 ( 111 )  208.974

 ( 732 )  Egis Gyógyszergyár Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  209.241

 ( 732 )  Vastech Kft., Szombathely (HU)

 ( 111 )  209.366

 ( 732 )  RAIL SAFE Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  209.453

 ( 732 )  Bola 95 Kft., Szentendre (HU)

 ( 111 )  209.783

 ( 732 )  SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)

 ( 111 )  209.784

 ( 732 )  SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)

 ( 111 )  209.794

 ( 732 )  SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)

 ( 111 )  209.811

 ( 732 )  HERBÁRIA Gyógynövényfeldolgozó és Kereskedelmi Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  209.925

 ( 732 )  COMPAGNIE GERVAIS DANONE, Paris (FR)

 ( 111 )  210.009
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 ( 732 )  Jim Beam Brands Co., Chicago, Illinois 60654 (US)

 ( 111 )  210.030

 ( 732 )  SOCIÉTÉ DES PRODUITS NESTLÉ S.A., Vevey (CH)

 ( 111 )  210.168

 ( 732 )  Tiosol Kft., Kistelek (HU)

 ( 111 )  210.495

 ( 732 )  MECOM GROUP s.r.o., Humenné (SK)

 ( 111 )  210.746

 ( 732 ) Magyarországi Munkavállalók, Szociális és Egészségügyi Ágazatban Dolgozók Demokratikus Szakszervezete,

 Budapest (HU)

 ( 111 )  210.775

 ( 732 )  Páll László Krisztián, Miskolc (HU)

 dr. Bács Zoltán, Debrecen (HU)

 Miklósvölgyi Péter, Debrecen (HU)

 ( 111 )  210.797

 ( 732 )  HOLLANDIMPEX Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  210.886

 ( 732 )  INFOMIX Számítástechnikai és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  210.905

 ( 732 )  Innovelle Pharma Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  210.921

 ( 732 )  English Garden Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  210.984

 ( 732 )  77 Elektronika Műszeripari Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  211.017

 ( 732 )  Hőstop-Plastika Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  211.046

 ( 732 )  Deák Andrea, Dunakeszi (HU)

 ( 111 )  211.095

 ( 732 )  Játék-Mester Közhasznú Alapítvány, Sarud (HU)

 ( 111 )  211.758

 ( 732 )  MECOM GROUP s.r.o., Humenné (SK)

 ( 111 )  211.930

 ( 732 )  Société des Produits Nestlé S.A., Vevey (CH)

 ( 111 )  212.004
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 ( 732 )  Hőstop-Plastika Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  212.022

 ( 732 )  Játék-Mester Közhasznú Alapítvány, Sarud (HU)

A rovat 86 darab közlést tartalmaz. 
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Vegyes védjegyközlemények - Lajstromozott védjegyeket érintő közlemények

Jogutódlás/Jogutódlás és képviseleti megbízás

 ( 111 )  115.198

 ( 732 )  Schwan-Stabilo Schwanhäusser GmbH & Co. KG, Heroldsberg (DE)

 ( 740 )  DANUBIA Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

 ( 111 )  115.233

 ( 732 )  Opella Healthcare UK Limited, Reading, Berkshire (GB)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  119.825

 ( 732 )  Deloro Wear Solutions GmbH, Koblenz (DE)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 111 )  169.520

 ( 732 )  JC New Retail AG, Zug (CH)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  169.522

 ( 732 )  JC New Retail AG, Zug (CH)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  183.015

 ( 732 )  W.A.G. payment solutions, a.s., Prága (CZ)

 ( 111 )  185.834

 ( 732 )  JC New Retail AG, Zug (CH)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  186.538

 ( 732 )  JC New Retail AG, Zug (CH)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  192.351

 ( 732 )  JC New Retail AG, Zug (CH)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  196.378

 ( 732 )  JC New Retail AG, Zug (CH)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  196.415

 ( 732 )  JC New Retail AG, Zug (CH)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  209.699

 ( 732 )  Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely, Mór (HU)
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 ( 111 )  209.909

 ( 732 )  Lamberg-kastély Művelődési Központ, Könyvtár és Muzeális Kiállítóhely, Mór (HU)

 ( 111 )  212.130

 ( 732 )  JC New Retail AG, Zug (CH)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  212.132

 ( 732 )  JC New Retail AG, Zug (CH)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  213.679

 ( 732 )  JC New Retail AG, Zug (CH)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  214.550

 ( 732 )  W.A.G. payment solutions, a.s., Prága (CZ)

 ( 111 )  215.816

 ( 732 )  JC New Retail AG, Zug (CH)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  216.052

 ( 732 )  OPEN HOUSE Korlátolt Felelősségű Társaság, Győr (HU)

 ( 740 )  Dr. Csapó Dávid ügyvéd, Veszprém

 ( 111 )  216.246

 ( 732 )  JC New Retail AG, Zug (CH)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  228.768

 ( 732 )  Navitasoft Informatikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

 ( 111 )  229.440

 ( 732 )  Bárdos Pincészet Korlátolt Felelősségű Társaság, Nagyréde (HU)

 ( 111 )  230.247

 ( 732 )  ÁLLÁS FOR YOU Korlátolt Felelősségű Társaság, Győrújbarát (HU)

 ( 111 )  231.994

 ( 732 )  Goliath IP Stichting, Hattem (NL)

 ( 740 )  Kovári Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

A rovat 24 darab közlést tartalmaz. 

Képviseleti megbízás

 ( 111 )  136.065

 ( 732 )  SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, Baar (CH)
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 ( 740 )  Hegymegi-Barakonyi és Fehérváry Baker & McKenzie Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  178.971

 ( 732 )  ADISSEO FRANCE SAS, Antony (FR)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

 ( 111 )  207.912

 ( 732 )  Imperium Galactica Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Darvas Tamás ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  220.211

 ( 732 )  We Love Budapest Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Fáy Margit egyéni ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  236.483

 ( 732 )  Support Services Group Europe Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Lajos Ügyvédi Iroda, Budapest

A rovat 5 darab közlést tartalmaz. 

Képviselet megszűnése

 ( 111 )  166.793

 ( 732 )  Szabolcsi Alma Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Újfehértó (HU)

 ( 111 )  210.853

 ( 732 )  LEVICKÉ MLIEKÁRNE a.s., Levice (SK)

 ( 111 )  211.017

 ( 732 )  Hőstop-Plastika Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  211.640

 ( 732 )  Takács Sándor, Hegyeshalom (HU)

 ( 111 )  212.004

 ( 732 )  Hőstop-Plastika Kft., Budapest (HU)

A rovat 5 darab közlést tartalmaz. 

Képviselő név- és címváltozása

 ( 111 )  115.529

 ( 732 )  MEGGER INSTRUMENTS LIMITED, Dover, Kent (GB)

 ( 111 )  123.692

 ( 732 )  Link-Belt Cranes, L.P., LLLP, Lexington, Kentucky (US)

 ( 111 )  136.843

 ( 732 )  Diageo Brands B.V., Amsterdam (NL)
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 ( 111 )  136.914

 ( 732 )  Diageo Scotland Limited, Edinburgh, Scotland (GB)

 ( 111 )  136.974

 ( 732 )  William Grant & Sons Ltd., Dufftown, Banffshire, Skócia (GB)

 ( 111 )  137.334

 ( 732 )  R & A Bailey & Co, Dublin (IE)

 ( 111 )  137.426

 ( 732 )  STELLA Kereskedelmi és Ipari Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  148.514

 ( 732 )  Capri-Sun AG, Zug (CH)

 ( 111 )  177.929

 ( 732 )  Diageo Scotland Limited, Edinburgh, Scotland (GB)

 ( 111 )  177.934

 ( 732 )  Diageo Scotland Limited, Edinburgh, Scotland (GB)

 ( 111 )  177.935

 ( 732 )  Diageo Scotland Limited, Edinburgh, Scotland (GB)

 ( 111 )  177.983

 ( 732 )  Papoutsanis S.A., Halkida (GR)

 ( 111 )  178.704

 ( 732 )  PAPOUTSANIS S.A., Halkida (GR)

A rovat 13 darab közlést tartalmaz. 

Név-, illetve címváltozás

 ( 111 )  123.692

 ( 732 )  Link-Belt Cranes, L.P., LLLP, Lexington, Kentucky (US)

 ( 111 )  137.120

 ( 732 )  MITRE Sports International Ltd., London (GB)

 ( 111 )  137.987

 ( 732 )  Agrártudományi Kutatóközpont, Martonvásár (HU)

 ( 111 )  139.887

 ( 732 )  EPS Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  139.972

 ( 732 )  YESS! Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  166.793

 ( 732 )  Szabolcsi Alma Centrum Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Újfehértó (HU)
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 ( 111 )  177.205

 ( 732 )  Vina San Pedro Tarapacá S.A., Las Condes, Santiago (CL)

 ( 111 )  178.377

 ( 732 )  Magyar Szakértői Holding Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  180.852

 ( 732 )  Taro Pharmaceutical Industries, Ltd., Haifa Bay (IL)

 ( 111 )  184.275

 ( 732 )  MGA Entertainment Inc. (Kalifornia államban bejegyzett cég), Chatsworth, California (US)

 ( 111 )  191.821

 ( 732 )  Byborg IP S.á.r.l., Luxembourg (LU)

 ( 111 )  200.480

 ( 732 )  Byborg IP S.á.r.l., Luxembourg (LU)

 ( 111 )  200.481

 ( 732 )  Byborg IP S.á.r.l., Luxembourg (LU)

 ( 111 )  204.092

 ( 732 )  Csabai és Papp Ügyvédi Iroda, Budapest (HU)

 ( 111 )  207.912

 ( 732 )  Imperium Galactica Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  208.356

 ( 732 )  Nagyhegyesi Takarmány Kft., Nagyhegyes (HU)

 ( 111 )  208.883

 ( 732 )  Negyedmérföld Kft., Csomád (HU)

 ( 111 )  209.366

 ( 732 )  RAIL SAFE Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  210.009

 ( 732 )  Jim Beam Brands Co., Chicago, Illinois 60654 (US)

 ( 111 )  210.465

 ( 732 )  "JELI 2000" Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Jakabszállás (HU)

 ( 111 )  210.775

 ( 732 )  Páll László Krisztián, Miskolc (HU)

 dr. Bács Zoltán, Debrecen (HU)

 Miklósvölgyi Péter, Debrecen (HU)

 ( 111 )  210.838

 ( 732 )  Byborg IP S.á.r.l., Luxembourg (LU)

 ( 111 )  210.905
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 ( 732 )  Innovelle Pharma Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  211.017

 ( 732 )  Hőstop-Plastika Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  211.046

 ( 732 )  Deák Andrea, Dunakeszi (HU)

 ( 111 )  211.341

 ( 732 )  Auroville Magyarország Nemzetközi Oktató-Fejlesztő-Kutató Egyesület, Göd (HU)

 ( 111 )  212.004

 ( 732 )  Hőstop-Plastika Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  212.189

 ( 732 )  Byborg IP S.á.r.l., Luxembourg (LU)

 ( 111 )  212.191

 ( 732 )  Byborg IP S.á.r.l., Luxembourg (LU)

 ( 111 )  212.442

 ( 732 )  Byborg IP S.á.r.l., Luxembourg (LU)

 ( 111 )  221.596

 ( 732 )  Byborg IP S.á.r.l., Luxembourg (LU)

 ( 111 )  236.483

 ( 732 )  Support Services Group Europe Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

A rovat 32 darab közlést tartalmaz. 

Jelzálogjog alapítás/megszűnés

 ( 111 )  154.563

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  155.701

 ( 732 )  BAUSCH HEALTH Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  176.421

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  179.969

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  183.311

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)
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 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  184.927

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  192.385

 ( 732 )  BAUSCH HEALTH Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  193.036

 ( 732 )  BAUSCH HEALTH Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  193.077

 ( 732 )  BAUSCH HEALTH Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  193.192

 ( 732 )  BAUSCH HEALTH Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  196.401

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  200.852

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  203.416

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  204.089

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  205.870

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  213.226

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  216.809

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  218.552

 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  225.278
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 ( 732 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

A rovat 19 darab közlést tartalmaz. 

Döntés visszavonása

 ( 111 )  178.559

 ( 732 )  Department of Foreign Trade, Ministry of Commerce, Nonthaburi (TH)

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 

Lajstromozó határozat visszavonása különleges gyorsított eljárásban

 ( 210 )  M 22 01357

 ( 731 )  Erste Bank Hungary Zrt., Budapest (HU)

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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Vegyes védjegyközlemények - Védjegybejelentéseket érintő közlemények

Képviselet megszűnése

 ( 210 )  M 22 00901

 ( 731 )  Best Ironing Hungary Kft., Szolnok (HU)

 ( 210 )  M 22 01482

 ( 731 )  Immunelab Medical Kft., Kecskemét (HU)

 ( 210 )  M 22 02044

 ( 731 )  ART HEKK Kft., Budapest (HU)

 ( 210 )  M 22 02045

 ( 731 )  ART HEKK Kft., Budapest (HU)

A rovat 4 darab közlést tartalmaz. 

Képviselet változás

 ( 210 )  M 21 02672

 ( 731 )  ERON Holding Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bolevácz és Vörös Ügyvédi Iroda, Budapest

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 

Név-, illetve címváltozás

 ( 210 )  M 22 00592

 ( 731 )  Megoldás Mozgalom, Budapest (HU)

 ( 210 )  M 22 00593

 ( 731 )  Megoldás Mozgalom, Budapest (HU)

 ( 210 )  M 22 00594

 ( 731 )  Megoldás Mozgalom, Budapest (HU)

 ( 210 )  M 22 00596

 ( 731 )  Megoldás Mozgalom, Budapest (HU)

A rovat 4 darab közlést tartalmaz. 
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NEMZETKÖZI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 111 )  855.136

 ( 541 )  HYDRAMINE

 ( 511 )  1, 3

 ( 580 )  2022.07.07.

 ( 450 )  GAZ 25/2022

 ( 111 )  877.931

  
( 546 )

 ( 511 )  9, 14

 ( 580 )  2022.07.07.

 ( 450 )  GAZ 25/2022

 ( 111 )  1.133.901

  

( 546 )

 ( 511 )  8

 ( 580 )  2022.07.07.

 ( 450 )  GAZ 25/2022

 ( 111 )  1.573.958

 ( 541 )  NOMIGRIN

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2022.07.14.

 ( 450 )  GAZ 26/2022

 ( 111 )  1.665.530

 ( 541 )  MULTITUDE

 ( 511 )  9, 35-36, 38, 42

 ( 580 )  2022.06.30.

 ( 450 )  GAZ 24/2022

 ( 111 )  1.668.870

 ( 541 )  EVOXYR

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2022.06.30.

 ( 450 )  GAZ 24/2022

 ( 111 )  1.668.883

 ( 541 )  UREACTIV

 ( 511 )  3, 5

 ( 580 )  2022.06.30.

 ( 450 )  GAZ 24/2022
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 ( 111 )  1.668.928

  

( 546 )

 ( 511 )  6-8, 40, 42

 ( 580 )  2022.06.30.

 ( 450 )  GAZ 24/2022

 ( 111 )  1.669.040

 ( 541 )  DHANIMAV

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2022.06.30.

 ( 450 )  GAZ 24/2022

 ( 111 )  1.669.176

 ( 541 )  Soofty Line

 ( 511 )  32

 ( 580 )  2022.06.30.

 ( 450 )  GAZ 24/2022

 ( 111 )  1.669.187

 ( 541 )  LAGUNA

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2022.06.30.

 ( 450 )  GAZ 24/2022

 ( 111 )  1.669.220

 ( 541 )  ABOXOMA

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2022.06.30.

 ( 450 )  GAZ 24/2022

 ( 111 )  1.669.290

  

( 546 )

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2022.06.30.

 ( 450 )  GAZ 24/2022

 ( 111 )  1.669.331

  

( 546 )

 ( 511 )  3, 5, 41, 44

 ( 580 )  2022.06.30.
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 ( 450 )  GAZ 24/2022

 ( 111 )  1.669.475

  

( 546 )

 ( 511 )  4

 ( 580 )  2022.06.30.

 ( 450 )  GAZ 24/2022

 ( 111 )  1.669.583

  

( 546 )

 ( 511 )  3, 5

 ( 580 )  2022.06.30.

 ( 450 )  GAZ 24/2022

 ( 111 )  1.669.638

  

( 546 )

 ( 511 )  29

 ( 580 )  2022.06.30.

 ( 450 )  GAZ 24/2022

 ( 111 )  1.669.713

 ( 541 )  DELTACONX

 ( 511 )  9, 35-36, 42

 ( 580 )  2022.06.30.

 ( 450 )  GAZ 24/2022

 ( 111 )  1.669.779

 ( 541 )  compleet

 ( 511 )  9, 35, 38, 42

 ( 580 )  2022.06.30.

 ( 450 )  GAZ 24/2022

 ( 111 )  1.669.781

  ( 546 )

 ( 511 )  9, 41-42

 ( 580 )  2022.06.30.

 ( 450 )  GAZ 24/2022

 ( 111 )  1.669.986

 ( 541 )  NEWLUX

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2022.07.07.

 ( 450 )  GAZ 25/2022
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 ( 111 )  1.670.016

  

( 546 )

 ( 511 )  34

 ( 580 )  2022.07.07.

 ( 450 )  GAZ 25/2022

 ( 111 )  1.670.080

 ( 541 )  COVILO

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2022.07.07.

 ( 450 )  GAZ 25/2022

 ( 111 )  1.670.112

  

( 546 )

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2022.07.07.

 ( 450 )  GAZ 25/2022

 ( 111 )  1.670.115

  

( 546 )

 ( 511 )  8

 ( 580 )  2022.07.07.

 ( 450 )  GAZ 25/2022

 ( 111 )  1.670.272

 ( 541 )  ROBEOLA

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2022.07.07.

 ( 450 )  GAZ 25/2022

 ( 111 )  1.670.355

  

( 546 )

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2022.07.07.

 ( 450 )  GAZ 25/2022

 ( 111 )  1.670.570
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  ( 546 )

 ( 511 )  9, 11, 35, 37-38, 41, 43

 ( 580 )  2022.07.07.

 ( 450 )  GAZ 25/2022

 ( 111 )  1.670.803

  
( 546 )

 ( 511 )  10

 ( 580 )  2022.07.07.

 ( 450 )  GAZ 25/2022

 ( 111 )  1.670.827

  

( 546 )

 ( 511 )  30

 ( 580 )  2022.07.07.

 ( 450 )  GAZ 25/2022

 ( 111 )  1.670.851

 ( 541 )  matosoft

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2022.07.07.

 ( 450 )  GAZ 25/2022

 ( 111 )  1.670.879

  

( 546 )

 ( 511 )  29

 ( 580 )  2022.07.07.

 ( 450 )  GAZ 25/2022

 ( 111 )  1.670.900

  

( 546 )

 ( 511 )  33
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 ( 580 )  2022.07.07.

 ( 450 )  GAZ 25/2022

 ( 111 )  1.670.903

 ( 541 )  NIZORAL EXPERT

 ( 511 )  3, 5

 ( 580 )  2022.07.07.

 ( 450 )  GAZ 25/2022

 ( 111 )  1.670.964

  

( 546 )

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2022.07.07.

 ( 450 )  GAZ 25/2022

 ( 111 )  1.670.973

  

( 546 )

 ( 511 )  30

 ( 580 )  2022.07.07.

 ( 450 )  GAZ 25/2022

 ( 111 )  1.671.023

  

( 546 )

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2022.07.07.

 ( 450 )  GAZ 25/2022

 ( 111 )  1.671.073

  

( 546 )

 ( 511 )  3, 5, 8, 10, 14, 18, 20-22, 24-26, 35, 41

 ( 580 )  2022.07.07.

 ( 450 )  GAZ 25/2022

 ( 111 )  1.671.280
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( 546 )

 ( 511 )  19

 ( 580 )  2022.07.14.

 ( 450 )  GAZ 26/2022

 ( 111 )  1.671.282

 ( 541 )  KONTI

 ( 511 )  19

 ( 580 )  2022.07.14.

 ( 450 )  GAZ 26/2022

 ( 111 )  1.671.283

 ( 541 )  KONTINENTAL

 ( 511 )  19

 ( 580 )  2022.07.14.

 ( 450 )  GAZ 26/2022

 ( 111 )  1.671.302

 ( 541 )  SPECTRALDR

 ( 511 )  9-10

 ( 580 )  2022.07.14.

 ( 450 )  GAZ 26/2022

 ( 111 )  1.671.351

  

( 546 )

 ( 511 )  3, 5, 21, 24, 29-33

 ( 580 )  2022.07.14.

 ( 450 )  GAZ 26/2022

 ( 111 )  1.671.395

  

( 546 )

 ( 511 )  9, 11, 35

 ( 580 )  2022.07.14.

 ( 450 )  GAZ 26/2022

 ( 111 )  1.671.623

 ( 541 )  FORVIA

 ( 511 )  6-7, 9, 11-12, 17, 24, 37-38, 42

 ( 580 )  2022.07.14.

 ( 450 )  GAZ 26/2022
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 ( 111 )  1.671.691

  
( 546 )

 ( 511 )  36

 ( 580 )  2022.07.14.

 ( 450 )  GAZ 26/2022

 ( 111 )  1.671.692

  

( 546 )

 ( 511 )  36

 ( 580 )  2022.07.14.

 ( 450 )  GAZ 26/2022

 ( 111 )  1.671.693

 ( 541 )  Die Königin

 ( 511 )  30

 ( 580 )  2022.07.14.

 ( 450 )  GAZ 26/2022

 ( 111 )  1.671.694

 ( 541 )  VEGAN(ISS)MUSS

 ( 511 )  30

 ( 580 )  2022.07.14.

 ( 450 )  GAZ 26/2022

 ( 111 )  1.671.695

 ( 541 )  Häm & Bäm

 ( 511 )  30

 ( 580 )  2022.07.14.

 ( 450 )  GAZ 26/2022

 ( 111 )  1.671.759

 ( 541 )  HYDROBLOC

 ( 511 )  9, 11, 39

 ( 580 )  2022.07.14.

 ( 450 )  GAZ 26/2022

 ( 111 )  1.671.784

  

( 546 )

 ( 511 )  36

 ( 580 )  2022.07.14.

 ( 450 )  GAZ 26/2022
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 ( 111 )  1.671.787

  

( 546 )

 ( 511 )  36

 ( 580 )  2022.07.14.

 ( 450 )  GAZ 26/2022

 ( 111 )  1.671.805

  ( 546 )

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2022.07.14.

 ( 450 )  GAZ 26/2022

 ( 111 )  1.671.821

  
( 546 )

 ( 511 )  44

 ( 580 )  2022.07.14.

 ( 450 )  GAZ 26/2022

 ( 111 )  1.671.848

  
( 546 )

 ( 511 )  12

 ( 580 )  2022.07.14.

 ( 450 )  GAZ 26/2022

 ( 111 )  1.671.863

 ( 541 )  matodress

 ( 511 )  10, 25

 ( 580 )  2022.07.14.

 ( 450 )  GAZ 26/2022

 ( 111 )  1.671.916

  ( 546 )

 ( 511 )  12

 ( 580 )  2022.07.14.

 ( 450 )  GAZ 26/2022

 ( 111 )  1.671.926

  

( 546 )

 ( 511 )  21

 ( 580 )  2022.07.14.

 ( 450 )  GAZ 26/2022

 ( 111 )  1.672.241

 ( 541 )  PLAKY
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 ( 511 )  9, 38, 42

 ( 580 )  2022.07.14.

 ( 450 )  GAZ 26/2022

 ( 111 )  1.672.242

  

( 546 )

 ( 511 )  21

 ( 580 )  2022.07.14.

 ( 450 )  GAZ 26/2022

 ( 111 )  1.672.282

  

( 546 )

 ( 511 )  25

 ( 580 )  2022.07.14.

 ( 450 )  GAZ 26/2022

 ( 111 )  1.672.283

  
( 546 )

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2022.07.14.

 ( 450 )  GAZ 26/2022

 ( 111 )  1.672.293

  ( 546 )

 ( 511 )  25

 ( 580 )  2022.07.14.

 ( 450 )  GAZ 26/2022

 ( 111 )  1.672.310

  

( 546 )

 ( 511 )  10

 ( 580 )  2022.07.14.

 ( 450 )  GAZ 26/2022

 ( 111 )  1.672.468

  ( 546 )

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2022.07.14.

 ( 450 )  GAZ 26/2022

 ( 111 )  1.672.502

 ( 541 )  HI CORN
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 ( 511 )  31, 42

 ( 580 )  2022.07.14.

 ( 450 )  GAZ 26/2022

 ( 111 )  1.672.503

 ( 541 )  DUO SILO

 ( 511 )  31, 42

 ( 580 )  2022.07.14.

 ( 450 )  GAZ 26/2022

 ( 111 )  1.672.600

  ( 546 )

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2022.07.14.

 ( 450 )  GAZ 26/2022

 ( 111 )  1.672.684

  

( 546 )

 ( 511 )  30, 35

 ( 580 )  2022.07.14.

 ( 450 )  GAZ 26/2022

 ( 111 )  1.672.757

  
( 546 )

 ( 511 )  36, 39

 ( 580 )  2022.07.14.

 ( 450 )  GAZ 26/2022

A rovat 71 darab közlést tartalmaz. 
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