
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 21 02220

 ( 220 ) 2021.06.03.

 ( 731 )  Duna Papír Kft., Tököl (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; 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); fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk; klisék.

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 210 ) M 21 02221

 ( 220 ) 2021.06.03.

 ( 731 )  Duna Papír Kft., Tököl (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek, amelyek nem tartoznak más osztályokba; 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); fóliák és tasakok csomagoláshoz; nyomdabetűk; klisék.

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 210 ) M 21 02889

 ( 220 ) 2021.07.27.

 ( 731 )  V4 Holding, a.s., Čadca (SK)

 ( 300 )  POZ 570-2021 2021.02.26. SK

 ( 740 )  V4 LEGAL ORBÁN ÜGYVÉDI IRODA, Budapest

 ( 541 ) V4

 ( 511 )  35    Üzleti konzultációs szolgáltatások; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; üzletszervezési és üzletvezetési

tanácsadás; üzleti hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzletvezetési konzultációk; szervezett vállalatirányítás;

 üzleti könyvvizsgálat; üzleti folyamat-átszervezési szolgáltatások; üzleti folyamatkezelés és tanácsadás.

 36    Befektetési alapok; pénzügyi elemzések; felszámolási szolgáltatások, pénzügyi; a szellemi tulajdonvagyon

 pénzügyi értékelése.

 42    Adatbiztonsági tanácsadás; technológiai kutatás; szoftvertervezés; számítógépes rendszerek tervezése;

számítógép szoftver tanácsadás; információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások; technológiai

 szaktanácsadás; számítógépes biztonsággal kapcsolatos tanácsadás.

 45    Előírásoknak való megfelelés ellenőrzése; jogi megfelelés ellenőrzése; jogi képviseleti szolgáltatások;

 szellemi tulajdonjogok figyelemmel kísérése jogi tanácsadás céljából.

 ( 210 ) M 21 03997

 ( 220 ) 2021.11.23.

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

 ( 740 )  Dr. Krajnyák & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

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

szójapogácsák; szójatej; szója (tartósított); szója [előkészített]; erjesztett szójabab [natto]; szója chips; szójaalapú

 ételszeletek.

  30    Szójaszósz; szójabab pástétom; szójakrémek [ízesítők]; szójabab krém [ételízesítő]; rizs, tészta és metélt.

 ( 210 ) M 21 04235

 ( 220 ) 2021.12.15.

 ( 731 )  Fenyvesalja Futball Korlátolt Felelősségű Társaság, Hangony (HU)

 ( 541 ) fenyvesalja

 ( 511 )   33    Alkoholos gyümölcskivonatok; alkoholos gyümölcskoktél italok; alkoholos italok gyümölcsből.

 41    Futball versenyek szervezése; futball oktatás; futballbajnokságok rendezése; futballtáborok; futóversenyek

lebonyolítása; focimeccsek szervezése, rendezése és lebonyolítása; labdarúgó-mérkőzések szervezése; labdarúgó

 sportesemények szervezése; labdarúgó akadémiai szolgáltatások.

  44    Mezőgazdasági, gazdálkodási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 21 04262

 ( 220 ) 2021.12.17.

 ( 731 )  IPARNET Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Kőszárhegy (HU)

 ( 740 )  Dr. Keserű Barna Arnold, Győr

 ( 541 ) EGOBIKE

 ( 511 )  12    Egykerekű járművek; kétkerekű járművek; háromkerekű járművek; elektromos kerékpárok; elektromos

gördeszkák; egyensúlyozós elektromos rollerek; elektromos robogók; motoros és nem motoros robogók

személyszállításhoz; kerékpárok; rollerek; motorkerékpárok; quadok [négykerekű motorok]; kerékpárok,

motorkerékpárok, rollerek és más egykerekű, kétkerekű és háromkerekű járművek részei és szerelvényei;

 motoros, önjáró, kétkerekű, mozgást segítő és szállító eszközök; elektromos háromkerekű mopedek.

 ( 210 ) M 22 00227

 ( 220 ) 2022.01.25.

 ( 731 )  Aldi Magyarország Élelmiszer Bt., Biatorbágy (HU)

 ( 740 )  Ormai, Papp és Társai CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP 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, tehén-, juh-, kecske- és bivalytej

(ideértve nyers, ESL, UHT); ízesített tejkészítmények; tej-, savó-, író- és permeátumalapú italok; savanyú

tejtermékek; tejszínek és tejszínkészítmények; oltós alvasztású, érlelt sajtok; savas és vegyes alvasztású sajtok;

 sajtkészítmények; ömlesztett sajtok és ömlesztett sajtkészítmények; kenhető keverékek; étkezési olajok és zsírok.

 ( 210 ) M 22 00313

 ( 220 ) 2022.02.02.
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 ( 731 )  Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, Budapest (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Tanácsadó, Márkavédelmi, Marketing és Szolgáltató Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Papír; újságok; hírlevelek; könyvek; folyóiratok; plakátok; tanítási és oktatási anyagok, szórólapok.

 35    Marketing, reklámozás és azok ügyletei; kereskedelmi ügyletek bonyolítása; kereskedelmi és reklámcélú

kiállítások, vásárok; szakvélemények adása; üzleti információk; outsourcing szolgáltatások; sajtófigyelések;

vállalkozások részére biztosító szolgáltatások reklámozása; vállalkozások részére hitelezési programok

reklámozása; segítségnyújtás kereskedelmi, szolgáltatási és iparvállalatok irányításában és működtetésében;

segítségnyújtás üzleti tevékenység menedzsmentjében; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül;

 üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; gazdasági és piaci tanulmányok készítése.

 36    Hitelezési szolgáltatásokban való részvétel; vállalkozási finanszírozási programok kidolgozása és

működtetése; vállalkozási finanszírozási programok működtetése; vállalkozási finanszírozásokban tanácsadási

szolgáltatások; pénzügyi közvetítői tevékenység; vállalkozások pénzügyi kompetenciájának fejlesztésével

 kapcsolatos szolgáltatások.

 41    Nevelés és oktatási szolgáltatások; szakmai képzések; könyvkiadás; szakmai képzési és oktatási

konferenciák szervezése; coaching programok szervezése és lebonyolítása; mentorálási programok; vállalkozási

klubok létrehozása és működtetése; vállalkozási oktatási programok szervezése és lebonyolítása; vállalkozói

tevékenységgel összefüggő oktatási tananyagokból vizsgáztatás; szakmai átképzések; online képzések;

 vállalkozások számára gazdasági és pénzügyi képzések, oktatási programok kidolgozása és lebonyolítása.

 45    Vállalkozók, munkáltatók szakmai érdekvédelme és képviselete; vállalkozók, munkáltatók részére erkölcsi

 elismerések alapítása és átadása.

 ( 210 ) M 22 00314

 ( 220 ) 2022.02.02.

 ( 731 )  Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, Budapest (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Tanácsadó, Márkavédelmi, Marketing és Szolgáltató Kft., Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   16    Papír; újságok; hírlevelek; könyvek; folyóiratok; plakátok; tanítási és oktatási anyagok, szórólapok.

 35    Marketing, reklámozás és azok ügyletei; kereskedelmi ügyletek bonyolítása; kereskedelmi és reklámcélú

kiállítások, vásárok; szakvélemények adása; üzleti információk; outsourcing szolgáltatások; sajtófigyelések;

vállalkozások részére biztosító szolgáltatások reklámozása; vállalkozások részére hitelezési programok

reklámozása; segítségnyújtás kereskedelmi, szolgáltatási és iparvállalatok irányításában és működtetésében;

segítségnyújtás üzleti tevékenység menedzsmentjében; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül;

 üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások; gazdasági és piaci tanulmányok készítése.

 36    Hitelezési szolgáltatásokban való részvétel; vállalkozási finanszírozási programok kidolgozása és

működtetése; vállalkozási finanszírozási programok működtetése; vállalkozási finanszírozásokban tanácsadási

szolgáltatások; pénzügyi közvetítői tevékenység; vállalkozások pénzügyi kompetenciájának fejlesztésével

 kapcsolatos szolgáltatások.

 41    Nevelés és oktatási szolgáltatások; szakmai képzések; könyvkiadás; szakmai képzési és oktatási

konferenciák szervezése; coaching programok szervezése és lebonyolítása; mentorálási programok; vállalkozási

klubok létrehozása és működtetése; vállalkozási oktatási programok szervezése és lebonyolítása; vállalkozói

tevékenységgel összefüggő oktatási tananyagokból vizsgáztatás; szakmai átképzések; online képzések;

 vállalkozások számára gazdasági és pénzügyi képzések, oktatási programok kidolgozása és lebonyolítása.

 45    Vállalkozók, munkáltatók szakmai érdekvédelme és képviselete; vállalkozók, munkáltatók részére erkölcsi

 elismerések alapítása és átadása.
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 ( 210 ) M 22 00397

 ( 220 ) 2022.02.10.

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

 ( 740 )  DR. HORVÁTH ZSUZSA Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Miss Balaton

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

 ( 210 ) M 22 00523

 ( 220 ) 2022.02.22.

 ( 731 )  INTELLIGENETIC Egészségügyi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) IntelliNIPT

 ( 511 )  42    Szaktanácsadási szolgáltatások és kutató szolgálat a következő területekhez kapcsolódóan: DNS, genetika és

 genomika; tanácsadó szolgáltatások a következő termékekkel kapcsolatban: DNS, genetika és genomika.

 44    Orvosi laboratóriumi szolgáltatások páciensektől levett vérminták elemzésével kapcsolatban; genetikai

 vizsgálatok és genomika; szaktanácsadás és tájékoztatás a következő területekhez kapcsolódóan: genetika.

 ( 210 ) M 22 00592

 ( 220 ) 2022.03.01.

 ( 731 )  Megoldás Mozgalom, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bajusz Krisztina Ilona, Budapest

  

( 546 )

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

szolgáltatások; politikai közvélemény-kutatás; politikai munkavállalók toborzása; politikai önkéntesek toborzása;

 politikai statisztikák összeállítása.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; földbirtok-politikával

kapcsolatos oktatást biztosító szolgáltatások; földbirtok-politikával kapcsolatos workshopokat [műhelyeket]

biztosító oktatási szolgáltatások; politikai beszédek írása; politikai beszédre való felkészítés és coaching; politikai

 vitára való felkészítés és coaching.

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

információs szolgáltatások; politikai kampányokkal kapcsolatos konzultáció; politikai kommunikációs

szolgáltatások; politikai konzultáció; politikai kutatás és elemzés; politikai lobbiszolgáltatások; politikai

 összejövetelek szervezése; politikai szolgáltatások; politikai tanácsadás.

 ( 210 ) M 22 00593

 ( 220 ) 2022.03.01.

 ( 731 )  Megoldás Mozgalom, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bajusz Krisztina Ilona, Budapest

  

( 546 )

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

szolgáltatások; politikai közvélemény-kutatás; politikai munkavállalók toborzása; politikai önkéntesek toborzása;

 politikai statisztikák összeállítása.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; politikai beszédek írása;

 politikai beszédre való felkészítés és coaching; politikai vitára való felkészítés és coaching.

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

információs szolgáltatások; politikai kampányokkal kapcsolatos konzultáció; politikai kommunikációs
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szolgáltatások; politikai konzultáció; politikai kutatás és elemzés; politikai lobbiszolgáltatások; politikai

 összejövetelek szervezése; politikai szolgáltatások; politikai tanácsadás.

 ( 210 ) M 22 00594

 ( 220 ) 2022.03.01.

 ( 731 )  Megoldás Mozgalom, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bajusz Krisztina Ilona, Budapest

  

( 546 )

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

szolgáltatások; politikai közvélemény-kutatás; politikai munkavállalók toborzása; politikai önkéntesek toborzása;

 politikai statisztikák összeállítása.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; politikai beszédek írása;

 politikai beszédre való felkészítés és coaching; politikai vitára való felkészítés és coaching.

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

információs szolgáltatások; politikai kampányokkal kapcsolatos konzultáció; politikai kommunikációs

szolgáltatások; politikai konzultáció; politikai kutatás és elemzés; politikai lobbiszolgáltatások; politikai

 összejövetelek szervezése; politikai szolgáltatások; politikai tanácsadás.

 ( 210 ) M 22 00596

 ( 220 ) 2022.03.01.

 ( 731 )  Megoldás Mozgalom, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Bajusz Krisztina Ilona, Budapest

  

( 546 )

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

szolgáltatások; politikai közvélemény-kutatás; politikai munkavállalók toborzása; politikai önkéntesek toborzása;

 politikai statisztikák összeállítása.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; politikai beszédek írása;

 politikai beszédre való felkészítés és coaching; politikai vitára való felkészítés és coaching.

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

információs szolgáltatások; politikai kampányokkal kapcsolatos konzultáció; politikai kommunikációs

szolgáltatások; politikai konzultáció; politikai kutatás és elemzés; politikai lobbiszolgáltatások; politikai

 összejövetelek szervezése; politikai szolgáltatások; politikai tanácsadás.

 ( 210 ) M 22 00597

 ( 220 ) 2022.03.01.

 ( 731 )  Deichmann SE, Essen (DE)

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

 ( 541 ) Deichmann, mert szeretjük a cipőket

 ( 511 )   25    Lábbelik, cipők; talpak lábbelikhez.

 35    Ruházkodással, lábbelikkel, cipőkkel, fejfedőkkel, utazótáskákkal, bőröndökkel, táskákkal, pénztárcákkal és

más hordozóeszközökkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; ruházkodással, lábbelikkel, cipőkkel,

fejfedőkkel, utazótáskákkal, bőröndökkel, táskákkal, pénztárcákkal és más hordozóeszközökkel kapcsolatos
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online kiskereskedelmi szolgáltatások; ruházkodással, lábbelikkel, cipőkkel, fejfedőkkel, utazótáskákkal,

bőröndökkel, táskákkal, pénztárcákkal és más hordozóeszközökkel kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi

szolgáltatások; ruházkodással, lábbelikkel, cipőkkel, fejfedőkkel, utazótáskákkal, bőröndökkel, táskákkal,

pénztárcákkal és más hordozóeszközökkel kapcsolatos áruk összeállítása és bemutatása, lehetővé téve az ügyfelek

számára az ilyen áruk kényelmes megtekintését és megvásárlását; reklám, marketing és promóciós szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 00598

 ( 220 ) 2022.03.01.

 ( 731 )  Deichmann SE, Essen (DE)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Lábbelik, cipők; talpak lábbelikhez.

 35    Ruházkodással, lábbelikkel, cipőkkel, fejfedőkkel, utazótáskákkal, bőröndökkel, táskákkal, pénztárcákkal és

más hordozóeszközökkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; ruházkodással, lábbelikkel, cipőkkel,

fejfedőkkel, utazótáskákkal, bőröndökkel, táskákkal, pénztárcákkal és más hordozóeszközökkel kapcsolatos

online kiskereskedelmi szolgáltatások; ruházkodással, lábbelikkel, cipőkkel, fejfedőkkel, utazótáskákkal,

bőröndökkel, táskákkal, pénztárcákkal és más hordozóeszközökkel kapcsolatos csomagküldő kiskereskedelmi

szolgáltatások; ruházkodással, lábbelikkel, cipőkkel, fejfedőkkel, utazótáskákkal, bőröndökkel, táskákkal,

pénztárcákkal és más hordozóeszközökkel kapcsolatos áruk összeállítása és bemutatása, lehetővé téve az ügyfelek

számára az ilyen áruk kényelmes megtekintését és megvásárlását; reklám, marketing és promóciós szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 00704

 ( 220 ) 2022.03.11.

 ( 731 )  Revital Esztétikai Korlátolt Felelősségű Társaság, Pomáz (HU)

 ( 740 )  Dr. Pozsgay Gábor Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) LaserSure

 ( 511 )  44    Fényterápiás szolgáltatások; fogyással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; fogyókúrás programokkal

kapcsolatos szolgáltatások; gyógyászati és egészségügyi szolgáltatások; gyógyászati és egészségügyi klinikai

szolgáltatások; orvosi szolgáltatások; testsúlyszabályozással kapcsolatos kezelés; testsúlycsökkentési

szolgáltatások; bőrgyógyászati szolgáltatások; bőrproblémák kezeléséhez kapcsolódó bőrgyógyászati

szolgáltatások; lökéshullám-terápia; sebészeti kezelési szolgáltatások; sebészeti eszközökhöz kapcsolódó

tanácsadó szolgáltatások; arcápolási szolgáltatások; bőrápolási szolgáltatások; bőrápolással kapcsolatos

konzultációs szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; higiéniai szolgáltatások emberek számára;

injekciós feltöltőkezelések kozmetikai célokra; karcsúsító szalonok szolgáltatásai; karcsúsító kezelések;

kollagénindukciós kezelési szolgáltatások [mikro-needling]; kozmetikai arc- és testkezelési szolgáltatások;

kozmetikai arckezelés; kozmetikai arckezelési szolgáltatások; kozmetikai elektrolízis; kozmetikai lézeres

bőrkezelés; kozmetikai szolgáltatások; kozmetikai szőreltávolító lézerkezelés; kozmetikai test-, arc- és hajápoló

szolgáltatások; kozmetikai vizsgálat; kozmetikával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; lézeres bőrfeszesítő

szolgáltatások; lézeres bőrfiatalító szolgáltatások; lézeres szőreltávolító kozmetikai kezelés; lézeres szőrtelenítési

szolgáltatások; narancsbőr [cellulitisz] eltávolításával kapcsolatos egyéni gyógyászati szolgáltatások;

narancsbőr-kezelési szolgáltatások; szépségápolási kezelések; szépségápolás emberek részére; szépségápolási

tanácsadás; szépségszalonok; szépségszalon szolgáltatások; szőrtelenítés elektrolízissel; szőrtelenítő kezelések;

szőrtelenítő szolgáltatások embereknek; tanácsadás a test- és szépségápolás területén; emberi higiéniai és
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szépségápolási berendezések bérbeadása; emberi higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; vérkeringés

javításával kapcsolatos egyéni gyógyászati szolgáltatások; regeneráló orvosi szolgáltatások; bőrápoló

berendezések kölcsönzése; visszerek lézeres eltávolítása; visszerek kozmetikai lézerkezelése; zsírlebontással

kapcsolatos egyéni gyógyászati szolgáltatások; diagnosztikai vagy kezelési célú orvosi vizsgálatok; orvosi

 diagnosztikai szolgáltatások [tesztelés és elemzés].

 ( 210 ) M 22 00709

 ( 220 ) 2022.03.11.

 ( 731 )  Ostorosbor Zrt., Ostoros (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  33    Tokaj eredetmegjelölés termékleírásának megfelelő alkoholos esszenciák, alkoholtartalmú eszenciák és

kivonatok, szeszesital-kivonatok, alacsony alkoholtartalmú italok, alkoholtartalmú szénsavas italok, a sörök

 kivételével, borok, előre kikevert szeszesitalok, koktélok, szeszes italok.

 ( 210 ) M 22 00711

 ( 220 ) 2022.03.11.

 ( 731 )  Sandlander Magyarország Zrt., Hernád (HU)

 ( 740 )  Jutasi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Papír, karton és ezen anyagokból készült termékek; csomagolásra szolgáló műanyagok.

 ( 210 ) M 22 00784

 ( 220 ) 2022.03.23.

 ( 731 )  Xmas Trade Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Péksütemények és cukrászsütemények/cukrászati készítmények; sütemények; sütemények, rétes; házi rétes;

kézzel készült rétes; gyümölccsel töltött sütemények; gyümölcsöt tartalmazó sütemények; töltött tészta; leveles

tésztából készült péksütemények; sós sütemények; töltött sós péksütemények; lepények [édes vagy sós]; burek

[tésztából készült hajtogatott sós sütemény]; cukormentes sütemények; süteményekhez való tészták;

süteménytészták; reggeli sütemények; tartós sütemények; készítmények süteményekhez; gyümölcsös

sütemények/torták; ízesítőszerek, aromák süteményekhez [kivéve illóolajok]; süteményekhez való tészta;

fagyasztott sütemények; fogyasztásra kész desszertek [sütemények]; mélyfagyasztott tészták; pékáruk;

sütemények, cukrászsütemények, torták és kekszek (aprósütemények); süteményporok; süteményliszt;

süteménytészta; sütemény tészták; sütemény keverékek; süteménypor keverékek; süteménytészta keverékek;

keverékek sütemény készítéshez; por sütemények készítéséhez; aromás készítmények süteményekhez;

zöldségekkel töltött fagyasztott sütemény; zöldséget és húst tartalmazó sütemények; hússal és zöldségekkel töltött

fagyasztott sütemény; fagylalt, jégkrém; fagylalt édességek; fagylaltos édességek; jégkrémtorták, fagylaltos

 sütemények.

 35    Segítségnyújtás éttermek üzemeltetésének üzleti menedzsmentjéhez; parkolókban üzemeltetett mozgóbüfék
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menedzsmentje; mozgóbüfék üzemeltetésével kapcsolatos menedzsment és tanácsadás szolgáltatások; éttermi

franchise-hoz kapcsolódó üzleti tanácsadás; mozgóbüfék franchise rendszerben történő üzemeltetésével

kapcsolatos szolgáltatások; létesítmények franchise rendszerben való működtetésével kapcsolatos tanácsadás;

franchise-ok üzemeltetésével kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások; franchise üzletek létesítésével

kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások; franchise-oknak nyújtott, reklámozással kapcsolatos tanácsadási

szolgáltatások; franchise-zal kapcsolatos üzleti segítségnyújtás; marketing támogatást nyújtó franchise

szolgáltatások; üzleti támogatást nyújtó franchise szolgáltatások; segítségnyújtás franchise rendszerű

kereskedelmi üzletvitelhez; franchise-ok létrehozásával kapcsolatos üzleti segítségnyújtás; franchise

megoldásokkal kapcsolatos üzleti konzultációs szolgáltatások; franchise-ra vonatkozó üzleti tanácsadási

szolgáltatások; franchise-zal kapcsolatos üzletvezetési tanácsadó szolgálatok; franchise-zal kapcsolatos üzleti

ügyek adminisztrációja; franchise megoldásokkal kapcsolatos üzleti információk szolgáltatása;

segítségnyújtás[üzleti] franchise-ok létrehozásával kapcsolatban; segítségnyújtás[üzleti] biztosítása franchise-ok

működtetéséhez; franchise-zal kapcsolatos üzleti hirdetési szolgáltatások; franchise-ra vonatkozó ügyviteli

tanácsadási szolgáltatások; segítségnyújtás franchise rendszerű üzletvitelhez; üzletvitellel kapcsolatos

segítségnyújtás, franchise-szerződés keretein belül; franchise szolgáltatásokkal kapcsolatos kereskedelmi

tanácsadás; franchise-hoz kapcsolódó üzleti tanácsadás; franchise-hoz kapcsolódó üzleti tanácsadás és

konzultáció; franchise létrehozásával és működtetésével kapcsolatos üzleti tanácsadási szolgáltatások; üzleti

adminisztráció a szállítás és kézbesítés területén; értékesítési promóciók vásárlási vagy értékesítési pontokon,

mások megbízásából; termékek forgalmazásával kapcsolatos segítségnyújtás, franchise-szerződés keretein belül;

marketing szolgáltatások; reklám és marketing; partnerprogram-marketing; online reklám- és marketing

szolgáltatások; reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése; marketing szolgáltatások az éttermek

területén; reklámozási és marketing-szolgáltatások közösségi médián keresztül biztosítva; reklámozás, marketing

 és promóciós konzultáció, tanácsadó és segítségnyújtási szolgáltatások.

 43    Vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; vállalati

vendéglátás (étel és ital szolgáltatása); étel- és italszolgáltatás mobil teherautóból; bisztró [büfé] szolgáltatások;

mozgóbüfé szolgáltatások; étel- és italszolgáltatás büféből; italszolgáltatás biztosítása; étel- és italkészítés; ételek

és italok felszolgálása; alkoholos italok felszolgálása; ételek és italok készítése és biztosítása azonnali

fogyasztásra; elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások; kávézói szolgáltatások;

 fagylaltozók, fagylaltozói szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 00825

 ( 220 ) 2022.03.28.

 ( 731 )  Dr. Apponyi Dániel, Budapest (HU)

 ( 541 ) Apponyi és Társai

 ( 511 )  45    Jogi szolgáltatások; ügyvédi tevékenység; jogi tanácsadás; jogi képviselet ellátása; okiratszerkesztés és

-ellenjegyzés; adatvédelmi jogi szolgáltatások; adójogi szolgáltatások; adózással kapcsolatos jogi tanácsadás;

alternatív vitarendezési szolgáltatások (jogi szolgáltatások); bankjogi szolgáltatások; békéltetési szolgáltatások

(jogi szolgáltatások); biztonsági szolgáltatások ingóságok és személyek fizikai védelme céljából;

büntetőeljárásban védelem ellátása; büntetőjogi tanácsadás; cégalapítási szolgáltatások; civiljogi szervezetekkel

kapcsolatos jogi szolgáltatások; családjogi szolgáltatások; domain nevek átruházásával kapcsolatos

szolgáltatások; domain nevek regisztrációjával kapcsolatos szolgáltatások; domain nevekkel kapcsolatos

tanácsadás; elektronikus okirati formába alakítás (jogi szolgáltatások); előírásoknak való megfelelés ellenőrzése;

engedélyek jogi ügyintézése; engedélyeztetési szolgáltatások áruk gyártásához kapcsolódóan (jogi

szolgáltatások); filmekkel, televíziós műsorokkal, videókkal és zenei produkciókkal kapcsolatos járulékos jogok

hasznosításával kapcsolatos jogi szolgáltatások; filmes, televíziós, színházi és zenei produkciókkal kapcsolatos

szerzői jog védelmére és hasznosítására vonatkozó jogi szolgáltatások; fogyasztóvédelmi joggal kapcsolatos

szolgáltatások; formatervezési mintákkal kapcsolatos jogi szolgáltatások; földrajzi árujelzőkkel kapcsolatos jogi

szolgáltatások; franchise-rendszer létrehozásával kapcsolatos jogi szolgáltatások; franchise-rendszerre vonatkozó
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jogi tanácsadás; gazdasági jogi szolgáltatások; gazdasági társaságok működésével kapcsolatos jogi szolgáltatások;

használati mintákkal kapcsolatos jogi szolgáltatások; idegenrendészeti jogi szolgáltatások; infokommunikációs

jogi szolgáltatások; információnyújtás jogi szolgáltatásokkal kapcsolatban; ingatlanjogi szolgáltatások;

iparjogvédelmi oltalmi formákkal kapcsolatos jogi szolgáltatások; jogi átvilágítás (due diligence); jogi

dokumentumok elkészítése; jogi dokumentumok hitelesítése; jogi információk biztosítása; jogi információk

összeállítása; jogi konzultációs szolgáltatások; jogi közvetítői szolgáltatások; jogi kutatási szolgáltatások; jogi

megfelelőség ellenőrzése; jogi segítségnyújtó szolgáltatások; jogi szakvélemények készítése; jogi szolgáltatások

megszervezése; kereskedelmi jogi szolgáltatások; kintlévőség-kezelés; közbenjárási szolgáltatások (jogi

szolgáltatások); közbeszerzési joggal kapcsolatos szolgáltatások; közigazgatási jogi szolgáltatások;

magánnyomozói szolgáltatások; mediációs szolgáltatások; munkajogi szolgáltatások; nonprofit szervezetekkel

kapcsolatos jogi szolgáltatások; öröklési joggal kapcsolatos szolgáltatások; pályázati felhívásokkal kapcsolatos

jogi szolgáltatások; peres ügyekkel kapcsolatos jogi szolgáltatások; peres ügyekkel kapcsolatos tanácsadás;

szabadalmak átruházásával kapcsolatos jogi szolgáltatások; szabadalmak feltérképezésével kapcsolatos jogi

szolgáltatások; szabadalmak használatának engedélyezésével kapcsolatos jogi szolgáltatások; szabadalmak

hasznosításával kapcsolatos jogi szolgáltatások; szabadalmak kezelése; szabadalmak megsértésével kapcsolatos

jogi szolgáltatások; szabadalmakkal kapcsolatos jogi tanácsadás; szabadalmi bejelentéssel kapcsolatos jogi

szolgáltatások; szabadalmi ügyvivői tevékenység; szabályozási ügyekkel kapcsolatos jogi tanácsadás;

szabályzatok készítése (jogi szolgáltatások); számítógépes szoftverekkel kapcsolatos jogi szolgáltatások; szellemi

tulajdonjogok átruházásával kapcsolatos jogi szolgáltatások; szellemi tulajdonjogok használatának

engedélyezésével kapcsolatos jogi szolgáltatások; szellemi tulajdonjogok hasznosításával kapcsolatos jogi

szolgáltatások; szellemi tulajdonjogok kezelése; szellemi tulajdonjogok megsértésével kapcsolatos jogi

szolgáltatások; szellemi tulajdonjogok megszerzésével kapcsolatos jogi szolgáltatások; szellemi tulajdonjogok

védelmével kapcsolatos jogi szolgáltatások; szellemi tulajdonjogokkal kapcsolatos tanácsadás; szerződések jogi

véleményezése; szerződések készítése; szerzői és szomszédos jogok átruházásával kapcsolatos jogi

szolgáltatások; szerzői és szomszédos jogok használatának engedélyezésével kapcsolatos jogi szolgáltatások;

szerzői és szomszédos jogok hasznosításával kapcsolatos jogi szolgáltatások; szerzői és szomszédos jogok

kezelése; szerzői és szomszédos jogok megsértésével kapcsolatos jogi szolgáltatások; szerzői és szomszédos

jogok védelmével kapcsolatos jogi szolgáltatások; szerzői és szomszédos jogokkal kapcsolatos tanácsadás;

társasági jogi szolgáltatások; társasházi közös képviselői tevékenység (jogi szolgáltatások); tulajdonátruházási

szolgáltatások (jogi szolgáltatások); ügyvédi letétkezelés (jogi szolgáltatások); üzletvitellel kapcsolatos jogi

szolgáltatások; választottbírósági szolgáltatások; védjegybejelentéssel kapcsolatos jogi szolgáltatások; védjegyek

átruházásával kapcsolatos jogi szolgáltatások; védjegyek használatának engedélyezésével kapcsolatos jogi

szolgáltatások; védjegyek hasznosításával kapcsolatos jogi szolgáltatások; védjegyek kezelése; védjegyekhez

fűződő jogok érvényesítése; védjegyekkel kapcsolatos tanácsadás; védjegy-monitoring (jogi szolgáltatások);

 végrendeletekkel kapcsolatos jogi szolgáltatások; versenyjogi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 00840

 ( 220 ) 2022.03.30.

 ( 731 )  Könyves Gusztáv, Tata (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Épület karbantartás és javítás; épületek belső és külső tisztítása; épületek belső felületeinek fertőtlenítése;

járművek fertőtlenítése; otthoni belső felületek fertőtlenítése a vírusok és mikroorganizmusok terjedésének

 csökkentése érdekében; kártevőmentesítés, fertőtlenítés és rovarirtás.
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 ( 210 ) M 22 00939

 ( 220 ) 2022.04.07.

 ( 731 )  Zsludov Tamás, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kutasi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  28    Játékok és játékszerek; testnevelési és sportcikkek; biliárddákók; biliárdasztalok; biliárd felszerelés;

hosszabbítók biliárddákókhoz; tokok biliárddákókhoz; dákótartó tokok [biliárd, pool]; dákótartó állványok

[biliárd, pool]; dákóhosszabbítók pool biliárdhoz; golflabdák; segédeszközök golf gyakorlásához; eszközök golf

 gyakorlásához; golf lyukak, golf lyuk bélések; golflabda jelölők.

 41    Szórakoztatás; biliárdszalonok üzemeltetése; biliárdasztalok bérbeadása; biliárd létesítmények biztosítása;

golf gyakorlópályák biztosítása; golflétesítmények üzemeltetése; golfversenyek szervezése; szórakoztatás

golfversenyek formájában; golfsport szolgáltatások biztosítása; golfozással kapcsolatos szórakoztatási

 szolgáltatások; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 210 ) M 22 00952

 ( 220 ) 2022.04.10.

 ( 731 )  Fülöp Zoltán Elek, Göd (HU)

  

( 546 )

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

 pénzügyi ügyletek; valutaügyletek.

 41    Szakmai képzés; elektronikus könyvek és folyóiratok online kiadása, web-es újságok megjelentetése;

könyvkiadás; oktatás; online elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; rádió- és televízió-műsorok

 készítése; oktatási tárgyú információk; online, nem letölthető videók biztosítása.

 ( 210 ) M 22 00984

 ( 220 ) 2022.04.12.

 ( 731 )  Kristóf Attila, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Mészáros Zsuzsa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 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.

 37    Orvostechnikai elektromos berendezések üzembe helyezése és javítása; orvostechnikai elektromos

berendezések zavarmentesítése; orvostechnikai elektromos járművek újratöltésére vonatkozó szolgáltatások;

orvostechnikai fagyasztókészülékek üzembe helyezése és javítása; orvostechnikai hűtő és fűtő berendezések

üzembe helyezése és javítása; orvostechnikai gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; irodagépek

üzembe helyezése, karbantartása és javítása; orvostechnikai eszközök beüzemeléséhez szükséges kábelfektetési

szolgáltatások; műtői és labor berendezések, tisztatér légtechnikai levegőkezelők, valamint általános levegő

kondicionálók baktériumok és vírusok szűrésére szolgáló légkondicionáló berendezések telepítése és javítása;

orvosi, számítógépes hardverek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; orvostechnikai laboratóriumokban
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tűzriasztók felszerelése és javítása; orvosi eszközök villamos vezetékeinek javítása; villanyszerelők által nyújtott

 szolgáltatások orvosi eszközökhöz, gépekhez; orvosi vágóeszköz és késélezes.

 ( 210 ) M 22 01011

 ( 220 ) 2022.04.14.

 ( 731 )  aiMotive Kft., Budapest (HU)

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

  

( 546 )

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

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

mesterséges intelligencia rendszerek építésére; számítógépes szoftver és hardver mesterséges intelligencia

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

testreszabására és címkézésére, beleértve a mesterséges intelligencia rendszerek betanítására használt adatok

verziókövetését és nyomonkövetését; adathalmazok és adatbázisok betanítási, tesztelési és validálási célokra,

mesterséges intelligencia rendszerek fejlesztéséhez; számítógépes szoftver és hardver mesterséges intelligencia

rendszerek összemérésére; számítógépes szoftver és hardver mesterséges intelligencia rendszerekhez való

 betanítási adatok gyűjtését lehetővé tevő érzékelők kalibrálására.

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

mesterséges intelligencia rendszerek fejlesztéséhez; mérnöki szolgáltatások mesterséges intelligencia

rendszerekhez való betanítási adatok összegyűjtéséhez, annotálásához, létrehozásához, validálásához és

testreszabásához; mérnöki szolgáltatások mesterséges intelligencia rendszerekhez való betanítási adatok gyűjtését

lehetővé tevő érzékelők kalibrálása terén; számítógépes szoftvereszközök tervezése és fejlesztése a mesterséges

intelligencia és a gépi tanulás terén, beleértve az érzékelőkalibráló eszközöket, összemérő eszközöket,

adatkategorizáló és menedzsment eszközöket szoftver-szolgáltatások és platform-szolgáltatások mesterséges

intelligencia rendszerek felhasználók általi építését lehetővé tevő számítógépes szoftverplatformokkal;

szoftver-szolgáltatások és platform-szolgáltatások mesterséges intelligencia rendszerekhez való betanítási,

tesztelési és validálási adatok felhasználók általi létrehozását és kezelését lehetővé tevő számítógépes

szoftverplatformokkal; szoftver-szolgáltatások és platform-szolgáltatások mesterséges intelligencia

alkalmazásokhoz való adatok címkézését lehetővé tevő számítógépes szoftverplatformokkal;

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

 létrehozására és fejlesztésére szolgáló számítógépes szoftverfejlesztő eszközökkel.

 ( 210 ) M 22 01042

 ( 220 ) 2022.04.21.

 ( 731 )  MIAOMEI Kft., Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 ) 5    Táplálékkiegészítők és más diétás készítmények, gyógynövények, gyógynövénykivonatok, folyékony

 gyógynövényes táplálékkiegészítők.

 30    Szárított gyógynövények, tartósított gyógynövények, italkészítéshez használt gyógynövényes ízesítők, kávé,

 tea, kakaó és helyettesítőik, italporok, édességek (cukorkák), csokoládés szeletek, étcsokoládék.

  41    Oktatás, képzés, nevelés, szakmai tanácsadás, masszázshoz kapcsolódó oktatás.

  44    Emberi egészségügyi szolgáltatások, masszázs.

 ( 210 ) M 22 01043

 ( 220 ) 2022.04.21.

 ( 731 )  MIAOMEI Kft., Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 ) 5    Táplálékkiegészítők és más diétás készítmények, gyógynövények, gyógynövénykivonatok, folyékony

 gyógynövényes táplálékkiegészítők.

 30    Szárított gyógynövények, tartósított gyógynövények, italkészítéshez használt gyógynövényes ízesítők, kávé,

 tea, kakaó és helyettesítőik, italporok, édességek (cukorkák), csokoládés szeletek, étcsokoládék.

  41    Oktatás, képzés, nevelés, szakmai tanácsadás, masszázshoz kapcsolódó oktatás.

  44    Emberi egészségügyi szolgáltatások, masszázs.

 ( 210 ) M 22 01049

 ( 220 ) 2022.04.21.

 ( 731 )  Golden Goose S. P. A., Milano (IT)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  18    Bőrök és műbőrök; állatbőrök és irhák; utazótáskák; esernyők és napernyők; sétapálcák; ostorok, hámok és

lószerszámok; irattáskák; sporttáskák, táskák hegymászóknak; táskák táborozóknak; hétköznapi, utcai táskák;

strandtáskák; övtáskák; Boston táskák; retikülök, kézitáskák; poggyász; merev vázas útitáskák; tornazsákok;

túratáskák; kulcstartó tokok; lánchálós táskák; kisméretű utazótáskák; hengeres táskák; Satchel táskák; válltáskák;

bőröndök; többfunkciós sport táskák; hordozók állatoknak; vászon bevásárlótáskák; kabintáskák; sminktáskák,

üresen; vadásztáskák; ruhatáskák utazáshoz; bőrből készült táskák és pénztárcák; bevásárlóhálók; utazótáskák

lábbelikhez; odalhordozó táskák csecsemők hordozására; bevásárlótáskák textilből; táskák, bőröndök és

pénztárcák bőrből; táskák (zacskók, tasakok) csomagolásra bőrből; textilből készült ékszertáskák üresen;

aktatáskák; kártyatokok (jegyzettokok); bankkártyatartók; kézitáska vázak; kézitáskák; kalaptartó dobozok

bőrből; oldaltáskák; kulcstartók bőrből; kottamappák; pénztárcák; erszények; hátizsákok, fogantyúk

bőröndökhöz; irattáskák; bőrből készült utazó bőröndök; bőr szerszámtáskák, üresen; utazó ládák; utazókészletek

(bőráruk); piperetáskák, üresen; dobozok bőrből vagy műbőrből; tartók bőrből vagy műbőrből; állszíjak bőrből;

bőrtakarók (prémek); állatbőrök, irhák; szíjak bőrből; bőrszalagok, bőrzsinórok; bőr hevederek; bőrfonalak;

 bőrlemezek; moleszkin (bőrutánzat); bőr vállszíjak; nyakörvek állatoknak.

 25    Ruházat, lábbelik és fejfedők; műbőr ruházat; bőr ruházat; tornaruházat; ruhák; fürdőköpenyek; bandana

kendők; partedlik, előkék nem papírból; svájcisapkák, barettek; fehérnemű; overállok; boák (nyakbavalók);

ruhatartók (ruházat); fűzők; harisnyák; zoknik, ingek; míderek; kalapok; kabátok; kapucnik (ruházat); övek

(ruházat); pénztartó övek (ruházat); harisnyanadrágok; gallérok (ruházat); levehető gallérok; fülvédők (ruházat);

babakelengyék (ruházat); öltönyök; strandruházat; jelmezek; nyakkendők; Ascot nyakkendők; fejpántok

(ruházat); díszzsebkendők; dzsekik; harisnyakötők; szoknyák; kötényruhák; csípőszorítók; kesztyűk (ruházat);

síkesztyűk; esőkabátok; kötöttáruk (ruházat); jersey ruházat; lábszármelegítők; leggings nadrágok; libériák;

harisnyaáruk; pulóverek; kézmelegítők (ruházat); skortok, sportszoknyák; boxszeralsók; mellények; nadrágok;

parkák; szőrme ruházathoz; pizsamák; karkötők (ruházat); poncsók; harisnyatartók; zoknitartók; melltartók;

szandálok; fürdőszandálok; cipők; fürdőpapucsok; tornacipők; strandcipők; edzőcipők; kendők; selyemövek;

rövidnadrágok; felöltők; felsőruházat; alsószoknyák; hálóingek; bokacsizmák; csizmák; prémsálak; pólók;

 kezeslábasok (ruházat); sapka ellenzők; facipők; cipőtalpak.

 ( 210 ) M 22 01051

 ( 220 ) 2022.04.21.
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 ( 731 )  KÜRT Információbiztonsági és Adatmentő Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  42    Adatmentés; adatvédelem; biztonságos adatmegsemmisítés; számítógépes programok adatainak átalakítása,

helyreállítása; műszaki szakértői tevékenység, tanácsadás; rendszerintegráció; egyedi fejlesztésű

információbiztonsági és adatmentő módszerek, technológiák alkalmazása; az adatmentés területén alkalmazott

 információbiztonság; korrelációs logelemzés; legális hackelés; adatbányászat; hálózati nyomozati tevékenység.

 ( 210 ) M 22 01052

 ( 220 ) 2022.04.21.

 ( 731 )  MAYO CHIX Magyarország Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; kereskedelmi vállalkozások

irányításához nyújtott, közönségkapcsolattal kapcsolatos segítségnyújtás; közönségszolgálathoz kapcsolódó

tanácsadási szolgáltatások; médiakapcsolati szolgáltatások; vállalati kommunikációs szolgáltatások;

árubemutatás; árubemutatók rendezése üzleti célokra; árubemutatók szervezése eladási célokra; árubemutatók

szervezése kereskedelmi célokra; árubemutatók szervezése reklámozási célokra; áruk bemutatása kommunikációs

médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások bemutatása elektronikus eszközök segítségével, az

úgynevezett teleshopping és home shopping szolgáltatások számára is; audio-vizuális bemutatók előkészítése és

lebonyolítása reklámcélokra; bemutatás (promóciós/reklámozási célokra); bemutatók szervezése eladási célokra;

bemutatók szervezése kereskedelmi célokra; bemutatók szervezése üzleti célokra; értékesítési bemutatók;

kirakatrendezési szolgáltatások; promóciós, reklámcélú árubemutatás; reklámcélú bemutatók szervezése és

lebonyolítása; reklámcélú bemutatók szervezése; reklámcélú kiállítások szervezése és lebonyolítása;

termékbemutatók szervezése és lebonyolítása; termékek és szolgáltatások bemutatása; üzleti merchandising

kijelző szolgáltatások; divatbemutatók kereskedelmi célokra; divatbemutatók szervezése promóciós célokból;

gazdasági és reklámcélú szakvásárok, kiállítások és bemutatók szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi

bemutatók (kiállítások) és vásárok lebonyolítása, szervezése és rendezése kereskedelmi- és reklámcélokra;

kereskedelmi bemutatók levezetése; kereskedelmi bemutatók promóciója és lebonyolítása; kereskedelmi

bemutatókkal kapcsolatos szervezési szolgáltatások; kereskedelmi célú kiállítások lebonyolítása; kereskedelmi

célú kiállítások szervezése; kereskedelmi és reklámcélú vásárok szervezése; kereskedelmi, és reklámcélú

rendezvények szervezése; kereskedelmi kiállítások szervezése és lebonyolítása; virtuális kereskedelmi bemutatók

online levezetése; adminisztratív hűségkártya szolgáltatások; engedményeket vagy vásárlásra való ösztönzést

magukban foglaló hűségprogramok adminisztrációja; értékesítési és népszerűsítő ösztönzőprogramok szervezése,

működtetése és felügyelete; értékesítési és promóciós ösztönzőprogramok adminisztrációja; harmadik fél

termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítése értékesítések adminisztrációja és promóciós ösztönző sémák

útján, amelyek kereskedelmi bélyegeket is magukban foglalnak; hűség- és ösztönzőprogramok működtetése;

mások termékeinek és szolgáltatásainak marketingje kuponok terjesztése révén; ügyfélkapcsolat-kezelés; vásárlói

hűségprogramok szervezése, működtetése és felügyelete; vásárlói hűség szolgáltatások kereskedelmi-,

promóciós- és/vagy reklámcélokra; áruk és szolgáltatások értékesítésének elősegítése mások számára, nyomtatott

anyagok terjesztésével és promóciós vetélkedőkkel; harmadik fél termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítése
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kuponok terjesztése révén; hirdetések és reklámanyagok (szórólapok, prospektusok, reklámcédulák és minták)

terjesztése; promóciós anyagok terjesztése; promóciós szórólapok terjesztése; prospektusok és termékminták

terjesztése reklámcélból; reklám- és promóciós anyagok terjesztése; reklám-, marketinges hirdetés, anyagok

terjesztése; reklámanyagok online terjesztése; reklámhirdetések terjesztése; reklámlevél szolgáltatás;

reklámminták terjesztésének lebonyolítása telefonos megkeresések alapján; reklámok és kereskedelmi hirdetések

terjesztése; reklámok terjesztése interneten keresztül; reklámok terjesztése online kommunikációs hálózatokon;

termékminták, áruminták terjesztése; e-kereskedelemmel kapcsolatos információnyújtás és tanácsadás; fogyasztói

vásárlási szokások elemzésével kapcsolatos tanácsadás; internetes marketinggel kapcsolatos tanácsadói

szolgáltatások; keresőmotor-optimalizációval kapcsolatos konzultáció; marketing-tanácsadás és -szolgáltatások;

marketing tanácsadó szolgáltatások biztosítása gyártók részére; marketing tanácsadás; marketingtanácsadás a

közösségi média területén; promóciók szervezése audiovizuális média használatával; promóciós kampányok

szervezésével kapcsolatos konzultáció vállalatok számára; reklám- és marketingkonzultáció; sajtóreklámozási

konzultáció; digitális hirdetőtáblák bérbeadása; hirdetési felület, idő és média szolgáltatása és bérbeadása;

hirdetési felület online kölcsönzése; hirdetési hely rendelkezésre bocsátása elektronikus médiában; internetes

hirdetési felületek rendelkezésre bocsátása és bérbeadása; internetes hirdetési felület bérbeadása; mindenféle

reklámozási és marketing bemutató anyagok bérbeadása; számítógépes hirdetési szolgáltatások nyújtása;

termékek és szolgáltatások reklámozására szolgáló felület biztosítása weboldalakon; weboldalakon biztosított

felületek termékek és szolgáltatások reklámozására; weboldalakon rendelkezésre álló hely biztosítása áruk és

szolgáltatások reklámozása céljából; weboldalakon található hirdetési helyek bérbeadása; adásvételi szerződések

készítése harmadik felek számára; árajánlatok termékekre vagy szolgáltatásokra; árak összehasonlítására épülő

vásárlási szolgáltatások; árelemzés; árösszehasonlító szolgáltatások; árubeszerzés másik vállalkozás

megbízásából; árubeszerzéssel és -értékesítéssel kapcsolatos szerződések tárgyalása; áruk eladására és

beszerzésére vonatkozó megállapodások közvetítése; árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos fogyasztói adatok

nyújtása; árukkal kapcsolatos ajánlatok nyújtása a fogyasztók számára kereskedelmi célokból; áruvásárlás

lebonyolítása harmadik feleknek; értékesítési adminisztráció; import és export szolgáltatások; jótállási igények

adminisztratív feldolgozása; jótállás, igények feldolgozásával kapcsolatos adminisztratív szolgáltatások;

kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok közvetítése; kereskedelmi tranzakciók közvetítése és lebonyolítása;

közösségi vásárlás megszervezése; kuponbeszerzési szolgáltatások harmadik fél számára; megvásárolni szánt

termékek és áruk kiválasztásával kapcsolatos információnyújtás és tanácsadás a fogyasztók számára; online

piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; online ár összehasonlítási szolgáltatások;

online rendelési szolgáltatások; online üzleteken keresztül történő harmadik személyek számára lebonyolított

kereskedelmi tranzakciók intézése; postai csomagküldő szolgáltatások adminisztratív feldolgozása és

megszervezése; rendelések elektronikus feldolgozása; rendelési szolgáltatások; rendelési szolgáltatások

megbízásra; reklámozással kapcsolatos közvetítő szolgáltatások; számítógépes megrendelések adminisztratív

feldolgozása; számítógépesített készletrendelés; számítógépesített online rendelési szolgáltatások; telefonon vagy

számítógépen leadott megrendelések adminisztratív feldolgozása; telemarketing szolgáltatások; termékek

eladásával és szolgáltatások biztosításával kapcsolatos üzleti közvetítői és tanácsadói szolgáltatások; üzleti

adminisztrációs szolgáltatások internetes eladások feldolgozására; vásárlói megrendelések adminisztratív

feldolgozása postai csomagküldő vállalatok által biztosított szolgáltatások keretében; vásárlói termékinformációk

nyújtása az interneten; adatfeldolgozás; adatfeldolgozás ellenőrzése; áruk leltározása; automatizált

adatfeldolgozás; kereskedelmi információk szerzése; kereskedelmi információk összeállítása; kereskedelmi

információk gyűjtése; kereskedelmi nyilvántartások összeállítása; készletellenőrzési jelentések számítógépesített

összeállítása; készletkezelési szolgáltatások; online adatfeldolgozási szolgáltatások; online adatfeldolgozó

szolgáltatások; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; szolgáltatás értékesítési mennyiség figyelésére; webáruház

működtetésével kapcsolatos adminisztráció; webáruház működtetésével kapcsolatos hirdetési szolgáltatások;

 webáruház működtetése, mint kereskedelmi szolgáltatás.

 ( 210 ) M 22 01140
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 ( 220 ) 2022.04.29.

 ( 731 )  Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG, Bergisch Gladbach (DE)

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

 ( 541 ) EDLE TROPFEN IN NUSS

 ( 511 )  30    Kakaó; kakaópor; kakaót tartalmazó italok, instant formában is; csokoládé; csokoládé áruk; csokoládé

szeletek, porciózott egyedi darabok formájában is; pralinék; töltött pralinék; folyékony töltelékű pralinék;

pralinék alkoholmentes töltelékkel, pralinék alkoholos töltelékkel, szeszes italokból és borokból; pralinék

diófélékkel és diófélék darabjaival; pralinék alkoholos töltelékkel, szeszes italokból és borokból, diófélékkel és

diófélék darabjaival; müzli szeletek; csokoládé szeletek, amelyek töltöttek, karamellel, diófélékkel és diófélék

darabjaival; finompékáruk és édesipari termékek; hosszú élettartalmú pékáruk, beleértve a zsíros mázzal,

csokoládé, dió és diódarabos mázzal bevont pékárukat; cukrászáruk, melyek rágós édességek; öntött csokoládé és

 cukros édességek, melyek figurák és figurák választéka.

 ( 210 ) M 22 01141

 ( 220 ) 2022.04.29.

 ( 731 )  Ludwig Schokolade GmbH & Co. KG, Bergisch Gladbach (DE)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Kakaó; kakaópor; kakaót tartalmazó italok, instant formában is; csokoládé; csokoládé áruk; csokoládé

szeletek, porciózott egyedi darabok formájában is; pralinék; töltött pralinék; folyékony töltelékű pralinék;

pralinék alkoholmentes töltelékkel, pralinék alkoholos töltelékkel, szeszes italokból és borokból; pralinék

diófélékkel és diófélék darabjaival; pralinék alkoholos töltelékkel, szeszes italokból és borokból, diófélékkel és

diófélék darabjaival; müzli szeletek; csokoládé szeletek, amelyek töltöttek, karamellel, diófélékkel és diófélék

darabjaival; finompékáruk és édesipari termékek; hosszú élettartalmú pékáruk, beleértve a zsíros mázzal,

csokoládé, dió és diódarabos mázzal bevont pékárukat; cukrászáruk, melyek rágós édességek; öntött csokoládé és

 cukros édességek, melyek figurák és figurák választéka.

 ( 210 ) M 22 01150

 ( 220 ) 2022.05.02.

 ( 731 )  Raiffeisen Bank Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Szilas-Pintér Orsolya, Budapest

 ( 541 ) Raiffeisen YELLOO

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

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

 ( 210 ) M 22 01165

 ( 220 ) 2022.05.03.

 ( 731 )  Tolnagora Consulting Bt., Szekszárd (HU)

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

  

( 546 )

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 20. szám, 2022.10.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M2553



 ( 511 )  29    Savanyúságok; vegyes savanyúságok; zöldségkonzervek; gyümölcskonzervek; fermentált zöldségek;

fermentált gyümölcsök; zöldségpüré; zöldségkrémek; gyümölcskrémek; gyümölcspürék; gyümölcskocsonyák;

dzsemek; kompótok; gyümölcs- és zöldségkrémek; savanyított zöldségek; savanyított gyümölcsök; savanyított

karalábé; savanyított dinnyehéj; kimchi (erjesztett zöldségételek); szárított gyümölcsök; szárított zöldségek;

 fagyasztva szárított gyümölcsök; fagyasztva szárított zöldségek.

 35    Élelmiszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; savanyúságokkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások; zöldségekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; gyümölcsökkel kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; élelmiszerekkel kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások;

savanyúságokkal kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; zöldségekkel kapcsolatos online

 kiskereskedelmi szolgáltatások; gyümölcsökkel kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 01177

 ( 220 ) 2022.05.04.

 ( 731 )  Penny-Market Kft., Alsónémedi (HU)

 ( 740 )  dr. Király Ildikó, Budapest

 ( 541 ) Tunguszka

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

 ( 210 ) M 22 01189

 ( 220 ) 2022.05.04.

 ( 731 )  CARDO Bútor- és Matracgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság, Győr (HU)

 ( 740 )  dr. Kiss Ottilia, Győr

 ( 541 ) Az alvás szakértője

 ( 511 )  20    Ágyak; ágyak gyermekeknek; ágyak, ágyneműk, matracok, párnák, díszpárnák; ágyak belső rugózású

matracokkal; állítható ágyak; babzsák ágyak; díványágyak, ágyneműtartós ágyak; fából készült ágyak; fekhelyek,

ágyak házikedvencek részére; felhajtható ágyak; heverő alapú ágyak; hibrid ágyak, mint puha falú vízágyak [nem

gyógyászati használatra]; masszírozó díványok, ágyak; ülőtámaszok ágyakba; matracok, szivacsok; pelenkázó

matracok; ruganyos matracok ágyba; rugós matracok; matracok [kivéve szülészeti matracok]; latex matracok;

házak és fekhelyek állatoknak; alátétek [párnák vagy matracok]; dekorációs párnák; emlékező habszivacs párnák;

fejtámasztó párnák; kitömött párnák; nem gyógyászati célokra szánt nyaktámasztó párnák; párnák; párnák,

díszpárnák; párnák, fejpárnák; párnák háziállatoknak; párnák (kárpitok); dönthető támlájú fotelek, szófák

[bútorok]; kihúzható szófák, kanapék; szófák; vízágyak lábazatai [nem gyógyászati használatra]; vízágyak, nem

gyógyászati használatra; átalakítható kanapék; fali díványok, kanapék; kanapék; kanapék, díványok;

kétszemélyes padok, kanapék; ágyalapok; mózeskosarak; mózeskosarak, babakosarak; mózeskosarak [bölcsők];

ágyszerelvények, nem fémből; bútorok; bútorok beépített ággyal; bútorok és lakberendezési tárgyak; fejtámaszok

 [bútorok]; hálómatracok.

 ( 210 ) M 22 01232

 ( 220 ) 2022.05.10.

 ( 731 )  Naturland Holding Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Germus és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti és gyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati használatra;

bébiételek; gyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek; étrend-kiegészítők;

gyógyhatású termékek; vitaminkészítmények; krémek, balzsamok gyógyászati célra, gyógynövények;

 gyógynövény kivonatok; gyógyteák; gyógycukor.

  30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; gabonakészítmények; méz; fűszerek; ecet; szószok; mártások [ehető].
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 ( 210 ) M 22 01310

 ( 220 ) 2022.05.18.

 ( 731 )  Ív Produkció Kommunikációs és Rendezvényszervező Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság, Debrecen (HU)

 ( 740 )  Dr. Nemes Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    A szervezetet nélkülözhetetlen vitaminokkal és nyomelemekkel tápláló készítmények; A-vitamin

készítmények; acaipor étrend-kiegészítők; aktív szenet tartalmazó diétás 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 táplálék-kiegészítők emberi fogyasztásra;

ásványvíz-sók; B-vitamin készítmények; búza étrend-kiegészítők; búzacsíra étrend-kiegészítők; C-vitamin

készítmények; cinkpótló cukorkák; citromfű tea gyógyszerészeti célokra; 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; 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 orvosilag korlátozott diétákhoz; étkezést

helyettesítő, táplálékkiegésztő, energianövelő szeletek; étrend-kiegészítő élelmiszer rudak; étrend-kiegészítő

enzimek; étrend-kiegészítő italkeverékek; étrend-kiegészítő italpor keverékek; étrend-kiegészítők a fizikai állapot

és állóképesség javítására; étrend-kiegészítők emberek és állatok részére; étrend-kiegészítők kozmetikai hatással;

étrend-kiegészítők por formában; étrend-kiegészítők sportolók számára; étrend- és táplálékkiegészítők;

étrendkiegészítő italok; étrendkiegészítők csecsemőknek; étrendkiegészítők gyógyászati célokra;

étrendkiegészítőként használható gyógyélelmiszerek; étvágycsökkentők; étvágycsökkentők orvosi, gyógyászati

használatra; étvágystimuláló, -serkentő készítmények; fehérjekiegészítő turmixok; 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 táplálék-kiegészítők; 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 gyümölcslé italok;

gyógyászati célú élelmiszer kiegészítők; gyógyhatású ételkészítmények embereknek; koenzim Q10 tartalmú

étrend-kiegészítők; koleszterinszintet szabályozó étrend-kiegészítők; lecitin étrend-kiegészítők; lenmagolaj

étrend-kiegészítők; lenmag étrend-kiegészítők; L-karnitin fogyókúrához; multivitamin készítmények;

multivitaminok; nem gyógyászati célú étrendkiegészítők emberek számára; nem gyógyászati célú

étrendkiegészítők emberi fogyasztásra; növényi kiegészítők; nyomelemekből álló étrend- és táplálékkiegészítők;

pezsgő vitamintabletták; vitamintabletták; porított fehérje étrend kiegészítők; porított, gyümölcs ízesítésű
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étrend-kiegészítő italkeverékek; prebiotikus kiegészítők; probiotikus kiegészítők; propolisz étrend-kiegészítők;

protein étrend-kiegészítők; tejsavófehérje étrendkiegészítők; terhességi vitaminok; vegyes vitaminkészítmények;

vitamin cseppek; vitamin és ásványi anyag kiegészítők; vitamin- és ásványianyag-készítmények; vitamin italok;

vitamin kiegészítők; vitaminkészítmények; vitaminkészítmények ételkiegészítők formájában; vitaminnal dúsított

italok gyógyászati célokra; táplálékkiegészítők; táplálékkiegészítők és diétás készítmények; táplálékkiegészítők

nem gyógyászati használatra; táplálkozási kiegészítők; tápláló italkeverék étkezés helyettesítőjeként való

használatra; vitaminok és vitamin-készítmények; vitaminokat tartalmazó étrend-kiegészítők; vitaminos

 gumicukorkák; vitaminpótló tapaszok; ételek cukorbetegeknek; gyógyhatású készítmények embereknek.

 35    Étrendkiegészítőkkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; étrendkiegészítőkkel kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások; diétás készítményekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; diétás

 készítményekkel kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások.

 41    Sporttevékenységek; sport- és szabadidős tevékenységek; sporttal kapcsolatos oktatási szolgáltatások;

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

kapcsolatos szórakoztatási szolgáltatások; sporttevékenységekkel kapcsolatos edzői szolgáltatások;

sporttevékenységekkel kapcsolatos tanfolyamok; formában tartó sporttevékenységek oktatása, fitnesz oktatás;

formában tartó sporttevékenységek oktatásával kapcsolatos szolgáltatások; sporttal kapcsolatos tájékoztató

 szolgáltatás.

 44    Egészségügyi szolgáltatások az emberi test állapotának felméréséhez; egészségügyi szolgáltatások az

emberi test állapotainak kezelésére; egészségi állapotfelmérési szolgáltatások; táplálkozási információk nyújtása;

táplálkozási információk szolgáltatása orvosi fogyókúra keretében fogyasztandó ételekről; táplálkozási

 információk szolgáltatása orvosi fogyókúra keretében fogyasztandó italokról; diétás és táplálkozási tanácsadás.

 ( 210 ) M 22 01341

 ( 220 ) 2022.05.22.

 ( 731 )  Bárány Péter, Budapest (HU)

 ( 541 ) Nagymamám Kertjéből pálinka

 ( 511 )   33    A pálinka földrajzi jelzés termékleírásának megfelelő pálinka.

 ( 210 ) M 22 01346

 ( 220 ) 2022.05.23.

 ( 731 )  CORDIA International Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Nagy Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Woodland

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

 37    Építőipari szolgáltatások; üzembehelyezési és javítási szolgáltatások; bányászati kitermelés, olaj- és

 gázfúrás.

 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 01347

 ( 220 ) 2022.05.23.

 ( 731 )  CORDIA International Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Nagy Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Woodland by Cordia

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

 37    Építőipari szolgáltatások; üzembehelyezési és javítási szolgáltatások; bányászati kitermelés, olaj- és

 gázfúrás.

 42    Tudományos és műszaki szolgáltatások, valamint az idetartozó tervezői és kutatói tevékenység; ipari
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elemzési, ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások;

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 210 ) M 22 01348

 ( 220 ) 2022.05.23.

 ( 731 )  CORDIA International Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Nagy Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Woodland 1 by Cordia

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

 37    Építőipari szolgáltatások; üzembehelyezési és javítási szolgáltatások; bányászati kitermelés, olaj- és

 gázfúrás.

 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 01349

 ( 220 ) 2022.05.23.

 ( 731 )  CORDIA International Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Nagy Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Woodland 2 by Cordia

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

 37    Építőipari szolgáltatások; üzembehelyezési és javítási szolgáltatások; bányászati kitermelés, olaj- és

 gázfúrás.

 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 01350

 ( 220 ) 2022.05.23.

 ( 731 )  CORDIA International Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Rt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Nagy Andrea Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Woodland 3 by Cordia

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

 37    Építőipari szolgáltatások; üzembehelyezési és javítási szolgáltatások; bányászati kitermelés, olaj- és

 gázfúrás.

 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 01353

 ( 220 ) 2022.05.23.

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

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

  

( 546 )
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 ( 511 )   29    Sajtok.

 ( 210 ) M 22 01372

 ( 220 ) 2022.05.25.

 ( 731 )  Zwack Unicum Nyrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Patender Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, kalapáruk.

  33    Alkoholtartalmú italok (sörök kivételével).

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

 ( 210 ) M 22 01410

 ( 220 ) 2022.05.27.

 ( 731 )  Kenyeres Mihály, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Gin, ginek.

 ( 210 ) M 22 01425

 ( 220 ) 2022.05.30.

 ( 731 )  P.G.-MOBIL Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Baja (HU)

 ( 740 )  dr. Sipos Adrienn, Budapest

 ( 541 ) SHERPA

 ( 511 ) 7    Homlokrakodó; targonca; dömper; gumihevederes mini forgó kotró; gumikerekes mini forgó kotró; csúszó

 kormányzású rakodó.

 ( 210 ) M 22 01442

 ( 220 ) 2022.06.01.

 ( 731 )  Kerékgyártó Edina, Budapest (HU)

 ( 740 )  Vásárhelyi és Bodoki Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
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  44    Művészeti terápia; táncterápia.

 ( 210 ) M 22 01443

 ( 220 ) 2022.06.01.

 ( 731 )  Kerékgyártó Edina, Budapest (HU)

 ( 740 )  Vásárhelyi és Bodoki Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

  44    Művészeti terápia; táncterápia.

 ( 210 ) M 22 01446

 ( 220 ) 2022.06.01.

 ( 731 )  Teremi Beatrix Mária, Üröm (HU)

 ( 541 ) Rátonyi 100 - Rátonyi Róbert Emlékest

 ( 511 )  35    Ideiglenes munkaerő közvetítése; színházak, társulatok közvetítése többféle színházi műfajban, állandó és

kiegészülő társulattal; kereskedelmi ügyletek bonyolítása, reklámozás és marketing; a díjátadókkal kapcsolatos

 marketing és reklám tevékenység; hirdetési- és reklámszolgáltatások; televíziós, rádiós és internetes reklámozás.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek, valamint tudományos-,

szakmai-, sajtó-, zenei-, művészeti-, szórakoztatói-, sport- és kulturális díjakkal összefüggő rendezvények

szervezése és lebonyolítása; kulturális- és szakmai alapítványok működtetése és ezzel összefüggő bírálói

tevékenységek; díjátadó ünnepségek szervezése; díjátadó ünnepségek rendezése és lebonyolítása; teljesítményt

elismerő díjkiosztó ünnepségek szervezése; versenyek és díjkiosztók rendezése; kulturális, művészi, tudományos

és sport teljesítményt elismerő előadások szervezése és lebonyolítása; kulturális célú bemutatók, kiállítások

szervezése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; kulturális célú gyűlések, szakmai konferenciák

szervezése; előadóművészeti fesztiválok lebonyolítása; fesztiválok szervezése; fesztiválok kulturális célokra;

fesztiválok szervezése szórakoztatási célokra; kulturális célú fesztiválok szervezése, rendezése; rekreációs,

szabadidős fesztiválok szervezése; szórakoztatási célú fesztiválok rendezése; előadóművészeti szórakoztató

 tevékenységek lebonyolítása.

 ( 210 ) M 22 01454

 ( 220 ) 2022.06.01.

 ( 731 )  Mindennapi Lendület Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Mindennapi Lendület

 ( 511 ) 5    Étrend-kiegészítők emberi fogyasztásra; táplálékkiegészítők emberi fogyasztásra; tápanyagadalékok emberi

fogyasztásra; vitaminkészítmények emberi fogyasztásra; ásványi anyagok emberi fogyasztásra; aminosavak

 emberi fogyasztásra; antioxidánsok emberi fogyasztásra; gyógynövények emberi fogyasztásra.

 9    Videofilmek; videocastok; videofelvételek; rögzített videók.

 28    Sportcikkek és felszerelések; sportcikkekhez kialakított tokok; felszerelések sportoláshoz és testedzéshez;

játékszerek, játékok és játéktárgyak; fitness labdák; fitnesz gépek; fizikai erőnlét elérésére szolgáló berendezések
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 [nem orvosi használatra]; hasizom erősítő eszközök; labdák, mint sportcikkek; lábsúlyok testedzéshez.

 35    Kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák; on-line hirdetői tevékenység

számítógépes hálózaton; vásárlási megrendelések ügyintézése; információ és tanácsadás fogyasztóknak

(fogyasztói tanácsadás); áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; hirdetési hely

kölcsönzése; honlapforgalom optimalizálása; marketing; reklámozás; reklámanyagok (röplapok, prospektusok,

nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámfilmek előállítása; telemarketing szolgáltatások; üzletszervezési és

 üzletvezetési tanácsadás.

 41    Szakmai képzés; oktatás és tanítás; akadémiák (oktatás); alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása;

coaching (tréning); egészségvédő klubok szolgáltatásai; gyakorlati képzések (szemléltetés); iskolák által nyújtott

oktatási szolgáltatások; klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás); know-how átadása (képzés); kulturális

vagy oktatási célú kiállítások szervezése; levelező tanfolyamok; mentorálás; oktatás biztosítása; szakmai

átképzés; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem

letölthetők; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás); sport- és fitneszszolgáltatások; aerobik

tanfolyamok; csoportos edzés oktatása; edzési [fitnesz] tanácsadási szolgáltatások; edzettséggel kapcsolatos

tanfolyamok; edzőtermi szolgáltatások; egészség- és fitnesztréning; egészségklub szolgáltatások [egészség és

fitnesz]; fitness edzéssel kapcsolatos konzultáció; fitnesszel kapcsolatos képzési szolgáltatások; erősítő és

kondicionáló edzés; fitnesszel kapcsolatos oktatási szolgáltatások biztosítása; fitnesz- és edzőlétesítmények

biztosítása; élő sportesemények lebonyolítása; fitnesz klub szolgáltatások; fitnesz oktatás, útmutatás; fitnesz

tanácsadás; fitnesz órák vezetése; fitneszedzési szolgáltatások; fitneszközpontok működtetése; fizikai erőnléti

oktatás; sporttevékenységek oktatása; sporttevékenységek; személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; súlyzós

edzés oktatása; tornatanítás; testedzéssel kapcsolatos oktatás; testedzés felügyelete; testedzési, testnevelési

szolgáltatások; testedzéssel kapcsolatos oktatási szolgáltatások biztosítása; fitneszedzéssel kapcsolatos

információk biztosítása honlapokon; formában tartó sporttevékenységek oktatása, fitnesz oktatás; oktató jellegű

egészségmegőrzési és erőnléti (fitnesz) tájékoztatás nyújtása; fitnesztréninggel kapcsolatos információk

rendelkezésre bocsátása online portálon keresztül; videorögzítés; videofilmgyártás; videók, videofelvételek

készítése; videók gyártása; videofilmek bemutatása; videostúdiók szolgáltatásai; videoszalagok vágása;

videókönyvtári szolgáltatások; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; video- és DVD-filmgyártás; szórakoztatási célú

 filmgyártás.

 ( 210 ) M 22 01465

 ( 220 ) 2022.06.02.

 ( 731 )  Kresmery Daniel Antal, Budapest (HU)

 Halperyn Jonathan Jay, Budapest (HU)

 ( 541 ) Hero2

 ( 511 )  41    Szórakoztató szolgáltatások és szórakoztató rendezvények szervezése; könyvek és szövegek kiadása, a

reklámszövegek kivételével; rendezési, terjesztési és gyártási szolgáltatások filmekhez, televíziós műsorokhoz,

színházi, rádió- és podcast-szórakoztatáshoz, a reklám kivételével; nem letölthető televíziós programok (lekérhető

videó szolgáltatásokon keresztül), zene, videók és elektronikus kiadványok biztosítása; forgatókönyvírás és

szövegírás, nem reklámcélból; műalkotások, rádió- és televíziókészülékek, filmes kellékek, színpadi és show

díszletek, videokamerák, hangfelvételek, filmes és világító berendezések, beltéri akváriumok és mozgóképek

kölcsönzése; film- és hangstúdió szolgáltatások; online játékszolgáltatások; információnyújtás a szórakoztatás

területén; mozi/filmszínház bemutatók; szinkron, feliratozási és fordítási szolgáltatások; cirkuszi előadások, élő

 előadások és varieté bemutatók; fotózás, videó vágás és videózás; zene gyártása, zeneszerzés és dalszerzés.

 ( 210 ) M 22 01489

 ( 220 ) 2022.06.03.

 ( 731 )  Dr. Grundtner Marcell Károly, Budapest (HU)

 ( 541 ) NEW SWIMMING STROKE NEW WAVES

 ( 511 )  25    Digitális érzékelőkkel ellátott sportruházat; fürdőköpenyek, fürdőköntösök; fürdőnadrágok, úszónadrágok;
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fürdőpapucsok; fürdőruhák, úszódresszek; fürdőszandálok, fürdőcipők; papucsok; strandcipők; strandruházat;

 úszósapkák.

 28    Békatalpak, búváruszonyok; békatalpak úszáshoz; elektronikus izomstimuláló testhezálló öltözékek

sportoláshoz; felfújható játékok úszómedencékbe; felfújható tárgyak úszómedencében való használatra; lebegő

eszközök úszáshoz; úszódeszkák [kickboardok]; úszóhártyás kesztyűk úszáshoz; úszómedencék [játékcikkek];

 úszómellények, úszódzsekik; úszóövek.

 41    Fizikai erőnléti felmérési szolgáltatások edzési célokra; gyakorlati képzés [szemléltetés]; sportrendezvények

szervezése és lebonyolítása; sportversenyek rendezése; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás;

személyes oktatófórumok rendezése és levezetése; személyi edző szolgáltatások [fitnesz edzés]; szemináriumok

szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; üzleti ismeretek és know-how átadása

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

 kongresszusok szervezése és lebonyolítása.

 ( 210 ) M 22 01535

 ( 220 ) 2018.11.14.

 ( 731 )  V4 Holding, a.s., Čadca (SK)

 ( 740 )  V4 Legal Orbán Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Benchmarking [üzletszervezési gyakorlatok értékelése]; adótervezés [könyvelés]; adóbevallások elkészítése;

adóbevallás benyújtási szolgáltatások; adóügyi konzultáció; adóbevallások elkészítésével kapcsolatos könyvelési

tanácsadás; adóvisszatérítési tanácsadó szolgáltatások [könyvelés]; tanácsadás adóbevallások elkészítésével

 kapcsolatban; adótanácsadás [könyvelés]; adózással kapcsolatos könyvelési tanácsadás.

 36    Adótanácsadás [nem könyvelés]; adóbecslések; adótervezés [nem könyvelés]; illeték felmérés és értékelés;

adózási szolgáltatások [nem könyvelés]; adó- és vámfizetési szolgáltatások; adózási konzultációs szolgáltatások

[nem könyvelés]; adózással kapcsolatos pénzügyi tanácsadás; jövedelemadóval kapcsolatos tanácsadás

 [pénzügyi].

  41    Adóügyi képzés.

 ( 210 ) M 22 01547

 ( 220 ) 2022.06.13.

 ( 731 )  Constrech Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Őriszentpéter (HU)

 ( 740 )  Dr. Horváth Béla Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Hirdetési- és reklámszolgáltatások; árösszehasonlító szolgáltatások; árak összehasonlítására épülő vásárlási

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

összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; célzott marketing; kereskedelmi információ és tanácsadás

 fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; értékesítési promóciós szolgáltatások.

  37    Építkezéshez kapcsolódó konzultáció; építési tanácsadó szolgáltatások.

 42    Építészeti konzultáció; konzultációs szolgáltatások az építészeti tervezés területén; építészeti szolgáltatások;

építészeti tervezési szolgáltatások; építészeti tervezéssel kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; építészeti tervező

 szolgáltatások; építési tervkészítés.

 ( 210 ) M 22 01563

 ( 220 ) 2022.06.15.

 ( 731 )  Czefernek Péter, Veszprém (HU)

 ( 740 )  Dr. Mezei Róbert Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Tonhalfutár
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 ( 511 )  35    Élelmiszerekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; élelmiszerekkel kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások; halból készített élelmiszertermékekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások;

halból készült hűtött ételekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; halpástétomokkal kapcsolatos

kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások; tonhalkonzervekkel kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 01580

 ( 220 ) 2022.06.17.

 ( 731 )  Zsoldi Bálint, Gyömrő (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; marketing szolgáltatások; online közösségi gazdálkodási szolgáltatások; marketing-tanácsadás

a közösségi média területén; üzleti információk nyújtása a közösségi média területén; reklámozási és

 marketingszolgáltatások közösségi médián keresztül biztosítva.

  41    Nevelés; szakmai képzés.

 ( 210 ) M 22 01634

 ( 220 ) 2022.06.23.

 ( 731 )  LOUIS VUITTON MALLETIER, Paris (FR)

 ( 300 )  4829062 2021.12.24. FR

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) LOUIS VUITTON

 ( 511 ) 9    Szoftver; letölthető számítógépes fájlok, amelyek virtuális árukat, helyszíneket vagy karaktereket

tartalmaznak online és virtuális, kiterjesztett vagy kevert valóság környezetben való használatra; digitális

gyűjtőeszközök és nem helyettesíthető zsetonok online és virtuális, kiterjesztett vagy kevert valóság környezetben

való használatra; letölthető virtuális, kiterjesztett vagy kevert valóság játékszoftver; letölthető elektronikus

játékszoftver; letölthető szoftver tranzakciók kezelésére blokklánc-technológiával; letölthető számítógépes

szoftver virtuális áruk, helyszínek vagy karakterek, digitális gyűjtőeszközök és nem helyettesíthető zsetonok

kereskedelmére, cseréjére, megosztására, megtekintésére, tárolására és kezelésére; letölthető számítógépes

szoftver virtuális árukkal, helyszínekkel vagy karakterekkel, digitális gyűjtőeszközökkel és nem helyettesíthető

zsetonokkal; letölthető mobilalkalmazások; letölthető mobilalkalmazások virtuális áruk, helyszínek vagy

karakterek, digitális gyűjtőeszközök és nem helyettesíthető zsetonok kereskedelmére, megtekintésére, tárolására

és kezelésére; nem helyettesíthető zsetonok (NFT-k) és egyéb alkalmazás-zsetonok; virtuális javak, helyszínek

vagy karakterek, digitális gyűjtőeszközök és nem helyettesíthető zsetonok hardveres tárcája; virtuális, kiterjesztett

vagy kevert valóság fejhallgató; letölthető virtuális, kiterjesztett vagy kevert valóság játékszoftverek; letölthető

elektronikus játékszoftverek; letölthető virtuális, kiterjesztett vagy kevert valóság szoftverek; letölthető szoftver a

virtuális, kiterjesztett vagy kevert valóság online vagy offline környezetében animált vagy nem animált képek,

videók, szövegek és hanganyagok létrehozására, előállítására, módosítására, kereskedelmére, cseréjére,

megosztására; letölthető szoftver közösségi hálózatépítésre és online közösségekkel való interakcióra és virtuális,

kiterjesztett vagy kevert valóság környezetben; letölthető szoftver multimédiás szórakoztató tartalmak elérésére;

letölthető számítógépes szoftver virtuális, kiterjesztett vagy kevert valóság környezethez való hozzáférés

biztosítására; letölthető szoftver virtuális áruk, órák, ékszerek, szemüvegek, parfümök, kozmetikumok,

sporteszközök, étkészletek, dísztárgyak, gyertyák, táskák, poggyászok, ruházat, lábbelik, fejfedők, kiegészítők,

bútorok, műalkotások, karakterek, avatárok, helyszínek, digitális borítások és bőrök online vagy offline virtuális,

kiterjesztett vagy kevert valóság környezetben történő létrehozására, előállítására, módosítására, elérésére,
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megtekintésére, használatára, kereskedésére, cseréjére, megosztására; letölthető kriptográfiai kulcsok kriptovaluta

fogadására és elköltésére; hardvertárcák; virtuális, kiterjesztett vagy kevert valóság szemüvegek és lencsék; 3D

szemüvegek, okosszemüvegek; letölthető szoftverek és számítógépes platformok letölthető szoftverek formájában

a virtuális javak, helyek vagy karakterek, digitális gyűjtőeszközök vagy nem helyettesíthető zsetonok online vagy

offline virtuális, kiterjesztett vagy kevert valóság környezetben történő elérésére, megvásárlására, bérlésére,

megosztására, cseréjére, létrehozására, megtekintésére, kezelésére, működtetésére, használatára és interakciójára;

biztonsági zsetonok [titkosító eszközök]; érzékelőkkel ellátott kesztyűk; virtuális valóság kesztyűk; hologramok;

 holografikus képek; holografikus filmek; holografikus nyomatok; holografikus képernyők; okosórák.

 35    Virtuális órák, ékszerek, szemüvegek, parfümök, kozmetikumok, sporteszközök, étkészletek, dísztárgyak,

gyertyák, táskák, poggyászok, ruházat, lábbelik, fejfedők, kiegészítők, bútorok, műalkotások, karakterek vagy

helyszínek, digitális gyűjtőeszközök vagy nem helyettesíthető zsetonok online kiskereskedelmi értékesítése vagy

bérbeadása virtuális, kiterjesztett vagy kevert valóság környezetben; virtuális órák, ékszerek, szemüvegek,

parfümök, kozmetikumok, sporteszközök, étkészletek, dísztárgyak, gyertyák, táskák, poggyászok, ruházat,

lábbelik, fejfedők, kiegészítők, bútorok, műalkotások, karakterek vagy helyszínek, digitális gyűjtőeszközök vagy

nem helyettesíthető zsetonok kiskereskedelme vagy kölcsönzése fizikai helyszíneken; fizikai órák, ékszerek,

szemüvegek, parfümök, kozmetikumok, sportcikkek, étkészletek, dísztárgyak, gyertyák, táskák, poggyászok,

ruházat, lábbelik, fejfedők, kiegészítők, bútorok, műalkotások online vagy offline, virtuális, kiterjesztett vagy

kevert valóság környezetben történő online kiskereskedelmi vagy bérleti szolgáltatások; fizikai órák, ékszerek,

szemüvegek, parfümök, kozmetikumok, sportcikkek, étkészletek, dísztárgyak, gyertyák, táskák, poggyászok,

ruházat, lábbelik, fejfedők, kiegészítők, bútorok, műalkotások kiskereskedelme vagy kölcsönzése fizikai

helyszíneken; órák, ékszerek, szemüvegek, parfümök, kozmetikumok, sportcikkek, étkészletek, dísztárgyak,

gyertyák, táskák, poggyászok, ruházat, lábbelik, fejfedők, kiegészítők, bútorok, műalkotások, karakterek vagy

fizikai helyszínek kiskereskedelme vagy kölcsönzése; online vagy offline piactér biztosítása virtuális órák,

ékszerek, szemüvegek, parfümök, kozmetikumok, sportcikkek, étkészletek, dísztárgyak, gyertyák, táskák,

poggyászok, ruházat, lábbelik, fejfedők, kiegészítők, bútorok, műalkotások, helyszínek vagy karakterek, digitális

gyűtőeszközök és nem helyettesíthető zsetonok vásárlói, bérbeadói, bérlői és eladói számára; online vagy offline

virtuális, kiterjesztett vagy kevert valóság környezetben piactér biztosítása fizikai órák, ékszerek, szemüvegek,

parfümök, kozmetikumok, sporteszközök, étkészletek, dísztárgyak, gyertyák, táskák, poggyászok, ruházati

cikkek, lábbelik, fejfedők, kiegészítők, bútorok, műalkotások vagy helyszínek vásárlói, bérbeadói, bérlői és eladói

számára; virtuális órák, ékszerek, szemüvegek, parfümök, kozmetikumok, sportcikkek, étkészletek, dísztárgyak,

gyertyák, táskák, poggyászok, ruházat, lábbelik, fejfedők, kiegészítők, bútorok, műalkotások, helyszínek vagy

karakterek, digitális gyűjtőeszközök és nem helyettesíthető zsetonok népszerűsítése és reklámozása; virtuális

órákkal, ékszerekkel, szemüvegekkel, parfümökkel, kozmetikumokkal, sporteszközökkel, étkészletekkel,

dísztárgyakkal, gyertyákkal, táskákkal, poggyászokkal, ruházattal, lábbelikkel, fejfedőkkel, kiegészítőkkel,

bútorokkal, műalkotásokkal, helyszínekkel vagy karakterekkel, digitális gyűjtőeszközökkel és nem helyettesíthető

zsetonokkal kapcsolatos aukciós szolgáltatások; rendezvények szervezése és lebonyolítása kereskedelmi,

promóciós vagy reklámcélokra virtuális órákkal, ékszerekkel, szemüvegekkel, parfümökkel, kozmetikumokkal,

sporteszközökkel, étkészletekkel, dísztárgyakkal, gyertyákkal, táskákkal, poggyászokkal, ruházattal, lábbelikkel,

fejfedőkkel, kiegészítőkkel, bútorokkal, műalkotásokkal, helyszínekkel vagy karakterekkel, digitális

gyűjtőeszközökkel és nem helyettesíthető zsetonokkal kapcsolatban; kereskedelmi vagy reklámcélokra

kereskedelmi bemutatók, divatbemutatók és kiállítások szervezése és lebonyolítása online vagy offline virtuális,

 kiterjesztett vagy kevert valóság környezetben; fogyasztói hűségprogramok kezelése.

 36    Virtuális javakkal, helyszínekkel vagy karakterekkel, digitális gyűjtőeszközökkel és nem helyettesíthető

zsetonokkal kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; virtuális árukkal, helyszínekkel vagy karakterekkel, digitális

gyűjtőeszközökkel és nem helyettesíthető zsetonokkal kapcsolatos pénzügyek; virtuális árukkal, helyekkel vagy

karakterekkel, digitális gyűjtőeszközökkel és nem helyettesíthető árukkal kapcsolatos adománygyűjtés és

 pénzügyi szponzorálás.

 41    Online és offline szórakoztató szolgáltatások, online virtuális javak, helyszínek vagy karakterek, digitális
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gyűjtőeszközök és nem helyettesíthető zsetonok biztosítása; szórakoztató szolgáltatások, online játékok

biztosítása, amelyekben a játékosok virtuális árukat, helyszíneket vagy karaktereket, digitális gyűjtőeszközöket,

nem helyettesíthető zsetonokat, digitális zsetonokat vagy más alkalmazási zsetonokat nyerhetnek; nem letölthető

szoftver biztosítása virtuális, kiterjesztett vagy kevert valóságban játszható játékokhoz; nem letölthető

elektronikus játékszoftver biztosítása; társasági szórakoztató rendezvények, szimpóziumok, konferenciák,

kongresszusok szervezése, előkészítése, lebonyolítása online vagy offline virtuális, kiterjesztett vagy kevert

valóság környezetben; showműsorok és divatbemutatók szervezése, lebonyolítása és lebonyolítása online vagy

offline virtuális, kiterjesztett vagy kevert valóság környezetben szórakoztató céllal; vásárok és kiállítások

szervezése online vagy offline virtuális, kiterjesztett vagy kevert valóság környezetben kulturális vagy oktatási

céllal; idegenvezetés biztosítása és lebonyolítása online vagy offline virtuális, kiterjesztett vagy kevert valóság

 környezetben kulturális vagy oktatási céllal.

 42    Nem letölthető szoftver biztosítása tranzakciók kezelésére blokklánc technológiával; nem letölthető

számítógépes szoftver biztosítása virtuális árukkal, helyszínekkel vagy karakterekkel, digitális gyűjtőeszközökkel

és nem helyettesíthető zsetonokkal; virtuális áruk, helyszínek vagy karakterek, digitális gyűjtőeszközök és nem

helyettesíthető zsetonok elektronikus tárolása; hitelesítési szolgáltatások; számítógépes hardver és szoftver

tervezése és fejlesztése; felhőalapú számítástechnikai szolgáltatások, virtuális áruk, helyszínek vagy karakterek,

digitális gyűjtőeszközök és nem helyettesíthető zsetonok kereskedelmére, megtekintésére, kezelésére és

hitelesítésére szolgáló szoftverek tárolására; nem letölthető szoftver virtuális áruk, órák, ékszerek, szemüvegek,

parfümök, kozmetikumok, sporteszközök, étkészletek, dísztárgyak, gyertyák, táskák, poggyászok, ruházat,

lábbelik, fejfedők, kiegészítők, bútorok, műalkotások, karakterek, avatárok, helyszínek, digitális borítások és

bőrök online vagy offline virtuális, kiterjesztett vagy kevert valóság környezetben történő létrehozására,

előállítására, módosítására, elérésére, megtekintésére, használatára, kereskedelmére, cseréjére, megosztására,

animált és nem animált digitális vizuális megjelenítésére; nem letölthető szoftverek vagy platformok biztosítása,

amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy hozzáférjenek, vásároljanak, béreljenek, megosszanak,

kereskedjenek, létrehozzanak, nézzenek, kezeljenek, használjanak, interakcióba lépjenek virtuális árukkal,

helyszínekkel vagy karakterekkel, digitális gyűjtőeszközökkel és nem helyettesíthető zsetonokkal; nem letölthető

számítógépes szoftverek biztosítása virtuális, kiterjesztett vagy kevert valóság környezetek online vagy offline

elérésére, létrehozására, előállítására, módosítására, megtekintésére, használatára, kereskedésére, cseréjére,

 megosztására, kezelésére.

 ( 210 ) M 22 01635

 ( 220 ) 2022.06.23.

 ( 731 )  LOUIS VUITTON MALLETIER, Paris (FR)

 ( 300 )  4829068 2021.12.24. FR

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Szoftver; letölthető számítógépes fájlok, amelyek virtuális árukat, helyszíneket vagy karaktereket

tartalmaznak online és virtuális, kiterjesztett vagy kevert valóság környezetben való használatra; digitális

gyűjtőeszközök és nem helyettesíthető zsetonok online és virtuális, kiterjesztett vagy kevert valóság környezetben

való használatra; letölthető virtuális, kiterjesztett vagy kevert valóság játékszoftver; letölthető elektronikus

játékszoftver; letölthető szoftver tranzakciók kezelésére blokklánc-technológiával; letölthető számítógépes

szoftver virtuális áruk, helyszínek vagy karakterek, digitális gyűjtőeszközök és nem helyettesíthető zsetonok

kereskedelmére, cseréjére, megosztására, megtekintésére, tárolására és kezelésére; letölthető számítógépes
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szoftver virtuális árukkal, helyszínekkel vagy karakterekkel, digitális gyűjtőeszközökkel és nem helyettesíthető

zsetonokkal; letölthető mobilalkalmazások; letölthető mobilalkalmazások virtuális áruk, helyszínek vagy

karakterek, digitális gyűjtőeszközök és nem helyettesíthető zsetonok kereskedelmére, megtekintésére, tárolására

és kezelésére; nem helyettesíthető zsetonok (NFT-k) és egyéb alkalmazás-zsetonok; virtuális javak, helyszínek

vagy karakterek, digitális gyűjtőeszközök és nem helyettesíthető zsetonok hardveres tárcája; virtuális, kiterjesztett

vagy kevert valóság fejhallgató; letölthető virtuális, kiterjesztett vagy kevert valóság játékszoftverek; letölthető

elektronikus játékszoftverek; letölthető virtuális, kiterjesztett vagy kevert valóság szoftverek; letölthető szoftver a

virtuális, kiterjesztett vagy kevert valóság online vagy offline környezetében animált vagy nem animált képek,

videók, szövegek és hanganyagok létrehozására, előállítására, módosítására, kereskedelmére, cseréjére,

megosztására; letölthető szoftver közösségi hálózatépítésre és online közösségekkel való interakcióra és virtuális,

kiterjesztett vagy kevert valóság környezetben; letölthető szoftver multimédiás szórakoztató tartalmak elérésére;

letölthető számítógépes szoftver virtuális, kiterjesztett vagy kevert valóság környezethez való hozzáférés

biztosítására; letölthető szoftver virtuális áruk, órák, ékszerek, szemüvegek, parfümök, kozmetikumok,

sporteszközök, étkészletek, dísztárgyak, gyertyák, táskák, poggyászok, ruházat, lábbelik, fejfedők, kiegészítők,

bútorok, műalkotások, karakterek, avatárok, helyszínek, digitális borítások és bőrök online vagy offline virtuális,

kiterjesztett vagy kevert valóság környezetben történő létrehozására, előállítására, módosítására, elérésére,

megtekintésére, használatára, kereskedésére, cseréjére, megosztására; letölthető kriptográfiai kulcsok kriptovaluta

fogadására és elköltésére; hardvertárcák; virtuális, kiterjesztett vagy kevert valóság szemüvegek és lencsék; 3D

szemüvegek, okosszemüvegek; letölthető szoftverek és számítógépes platformok letölthető szoftverek formájában

a virtuális javak, helyek vagy karakterek, digitális gyűjtőeszközök vagy nem helyettesíthető zsetonok online vagy

offline virtuális, kiterjesztett vagy kevert valóság környezetben történő elérésére, megvásárlására, bérlésére,

megosztására, cseréjére, létrehozására, megtekintésére, kezelésére, működtetésére, használatára és interakciójára;

biztonsági zsetonok [titkosító eszközök]; érzékelőkkel ellátott kesztyűk; virtuális valóság kesztyűk; hologramok;

 holografikus képek; holografikus filmek; holografikus nyomatok; holografikus képernyők; okosórák.

 35    Virtuális órák, ékszerek, szemüvegek, parfümök, kozmetikumok, sporteszközök, étkészletek, dísztárgyak,

gyertyák, táskák, poggyászok, ruházat, lábbelik, fejfedők, kiegészítők, bútorok, műalkotások, karakterek vagy

helyszínek, digitális gyűjtőeszközök vagy nem helyettesíthető zsetonok online kiskereskedelmi értékesítése vagy

bérbeadása virtuális, kiterjesztett vagy kevert valóság környezetben; virtuális órák, ékszerek, szemüvegek,

parfümök, kozmetikumok, sporteszközök, étkészletek, dísztárgyak, gyertyák, táskák, poggyászok, ruházat,

lábbelik, fejfedők, kiegészítők, bútorok, műalkotások, karakterek vagy helyszínek, digitális gyűjtőeszközök vagy

nem helyettesíthető zsetonok kiskereskedelme vagy kölcsönzése fizikai helyszíneken; fizikai órák, ékszerek,

szemüvegek, parfümök, kozmetikumok, sportcikkek, étkészletek, dísztárgyak, gyertyák, táskák, poggyászok,

ruházat, lábbelik, fejfedők, kiegészítők, bútorok, műalkotások online vagy offline, virtuális, kiterjesztett vagy

kevert valóság környezetben történő online kiskereskedelmi vagy bérleti szolgáltatások; fizikai órák, ékszerek,

szemüvegek, parfümök, kozmetikumok, sportcikkek, étkészletek, dísztárgyak, gyertyák, táskák, poggyászok,

ruházat, lábbelik, fejfedők, kiegészítők, bútorok, műalkotások kiskereskedelme vagy kölcsönzése fizikai

helyszíneken; órák, ékszerek, szemüvegek, parfümök, kozmetikumok, sportcikkek, étkészletek, dísztárgyak,

gyertyák, táskák, poggyászok, ruházat, lábbelik, fejfedők, kiegészítők, bútorok, műalkotások, karakterek vagy

fizikai helyszínek kiskereskedelme vagy kölcsönzése; online vagy offline piactér biztosítása virtuális órák,

ékszerek, szemüvegek, parfümök, kozmetikumok, sportcikkek, étkészletek, dísztárgyak, gyertyák, táskák,

poggyászok, ruházat, lábbelik, fejfedők, kiegészítők, bútorok, műalkotások, helyszínek vagy karakterek, digitális

gyűtőeszközök és nem helyettesíthető zsetonok vásárlói, bérbeadói, bérlői és eladói számára; online vagy offline

virtuális, kiterjesztett vagy kevert valóság környezetben piactér biztosítása fizikai órák, ékszerek, szemüvegek,

parfümök, kozmetikumok, sporteszközök, étkészletek, dísztárgyak, gyertyák, táskák, poggyászok, ruházati

cikkek, lábbelik, fejfedők, kiegészítők, bútorok, műalkotások vagy helyszínek vásárlói, bérbeadói, bérlői és eladói

számára; virtuális órák, ékszerek, szemüvegek, parfümök, kozmetikumok, sportcikkek, étkészletek, dísztárgyak,

gyertyák, táskák, poggyászok, ruházat, lábbelik, fejfedők, kiegészítők, bútorok, műalkotások, helyszínek vagy

karakterek, digitális gyűjtőeszközök és nem helyettesíthető zsetonok népszerűsítése és reklámozása; virtuális
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órákkal, ékszerekkel, szemüvegekkel, parfümökkel, kozmetikumokkal, sporteszközökkel, étkészletekkel,

dísztárgyakkal, gyertyákkal, táskákkal, poggyászokkal, ruházattal, lábbelikkel, fejfedőkkel, kiegészítőkkel,

bútorokkal, műalkotásokkal, helyszínekkel vagy karakterekkel, digitális gyűjtőeszközökkel és nem helyettesíthető

zsetonokkal kapcsolatos aukciós szolgáltatások; rendezvények szervezése és lebonyolítása kereskedelmi,

promóciós vagy reklámcélokra virtuális órákkal, ékszerekkel, szemüvegekkel, parfümökkel, kozmetikumokkal,

sporteszközökkel, étkészletekkel, dísztárgyakkal, gyertyákkal, táskákkal, poggyászokkal, ruházattal, lábbelikkel,

fejfedőkkel, kiegészítőkkel, bútorokkal, műalkotásokkal, helyszínekkel vagy karakterekkel, digitális

gyűjtőeszközökkel és nem helyettesíthető zsetonokkal kapcsolatban; kereskedelmi vagy reklámcélokra

kereskedelmi bemutatók, divatbemutatók és kiállítások szervezése és lebonyolítása online vagy offline virtuális,

 kiterjesztett vagy kevert valóság környezetben; fogyasztói hűségprogramok kezelése.

 36    Virtuális javakkal, helyszínekkel vagy karakterekkel, digitális gyűjtőeszközökkel és nem helyettesíthető

zsetonokkal kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; virtuális árukkal, helyszínekkel vagy karakterekkel, digitális

gyűjtőeszközökkel és nem helyettesíthető zsetonokkal kapcsolatos pénzügyek; virtuális árukkal, helyekkel vagy

karakterekkel, digitális gyűjtőeszközökkel és nem helyettesíthető árukkal kapcsolatos adománygyűjtés és

 pénzügyi szponzorálás.

 41    Online és offline szórakoztató szolgáltatások, online virtuális javak, helyszínek vagy karakterek, digitális

gyűjtőeszközök és nem helyettesíthető zsetonok biztosítása; szórakoztató szolgáltatások, online játékok

biztosítása, amelyekben a játékosok virtuális árukat, helyszíneket vagy karaktereket, digitális gyűjtőeszközöket,

nem helyettesíthető zsetonokat, digitális zsetonokat vagy más alkalmazási zsetonokat nyerhetnek; nem letölthető

szoftver biztosítása virtuális, kiterjesztett vagy kevert valóságban játszható játékokhoz; nem letölthető

elektronikus játékszoftver biztosítása; társasági szórakoztató rendezvények, szimpóziumok, konferenciák,

kongresszusok szervezése, előkészítése, lebonyolítása online vagy offline virtuális, kiterjesztett vagy kevert

valóság környezetben; showműsorok és divatbemutatók szervezése, lebonyolítása és lebonyolítása online vagy

offline virtuális, kiterjesztett vagy kevert valóság környezetben szórakoztató céllal; vásárok és kiállítások

szervezése online vagy offline virtuális, kiterjesztett vagy kevert valóság környezetben kulturális vagy oktatási

céllal; idegenvezetés biztosítása és lebonyolítása online vagy offline virtuális, kiterjesztett vagy kevert valóság

 környezetben kulturális vagy oktatási céllal.

 42    Nem letölthető szoftver biztosítása tranzakciók kezelésére blokklánc technológiával; nem letölthető

számítógépes szoftver biztosítása virtuális árukkal, helyszínekkel vagy karakterekkel, digitális gyűjtőeszközökkel

és nem helyettesíthető zsetonokkal; virtuális áruk, helyszínek vagy karakterek, digitális gyűjtőeszközök és nem

helyettesíthető zsetonok elektronikus tárolása; hitelesítési szolgáltatások; számítógépes hardver és szoftver

tervezése és fejlesztése; felhőalapú számítástechnikai szolgáltatások, virtuális áruk, helyszínek vagy karakterek,

digitális gyűjtőeszközök és nem helyettesíthető zsetonok kereskedelmére, megtekintésére, kezelésére és

hitelesítésére szolgáló szoftverek tárolására; nem letölthető szoftver virtuális áruk, órák, ékszerek, szemüvegek,

parfümök, kozmetikumok, sporteszközök, étkészletek, dísztárgyak, gyertyák, táskák, poggyászok, ruházat,

lábbelik, fejfedők, kiegészítők, bútorok, műalkotások, karakterek, avatárok, helyszínek, digitális borítások és

bőrök online vagy offline virtuális, kiterjesztett vagy kevert valóság környezetben történő létrehozására,

előállítására, módosítására, elérésére, megtekintésére, használatára, kereskedelmére, cseréjére, megosztására,

animált és nem animált digitális vizuális megjelenítésére; nem letölthető szoftverek vagy platformok biztosítása,

amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy hozzáférjenek, vásároljanak, béreljenek, megosszanak,

kereskedjenek, létrehozzanak, nézzenek, kezeljenek, használjanak, interakcióba lépjenek virtuálisárukkal,

helyszínekkel vagy karakterekkel, digitális gyűjtőeszközökkel és nem helyettesíthető zsetonokkal; nem letölthető

számítógépes szoftverek biztosítása virtuális, kiterjesztett vagy kevert valóság környezetek online vagy offline

elérésére, létrehozására, előállítására, módosítására, megtekintésére, használatára, kereskedésére, cseréjére,

 megosztására, kezelésére.

 ( 210 ) M 22 01637

 ( 220 ) 2022.06.23.
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 ( 731 )  LOUIS VUITTON MALLETIER, Paris (FR)

 ( 300 )  4829070 2021.12.24. FR

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Szoftver; letölthető számítógépes fájlok, amelyek virtuális árukat, helyszíneket vagy karaktereket

tartalmaznak online és virtuális, kiterjesztett vagy kevert valóság környezetben való használatra; digitális

gyűjtőeszközök és nem helyettesíthető zsetonok online és virtuális, kiterjesztett vagy kevert valóság környezetben

való használatra; letölthető virtuális, kiterjesztett vagy kevert valóság játékszoftver; letölthető elektronikus

játékszoftver; letölthető szoftver tranzakciók kezelésére blokklánc-technológiával; letölthető számítógépes

szoftver virtuális áruk, helyszínek vagy karakterek, digitális gyűjtőeszközök és nem helyettesíthető zsetonok

kereskedelmére, cseréjére, megosztására, megtekintésére, tárolására és kezelésére; letölthető számítógépes

szoftver virtuális árukkal, helyszínekkel vagy karakterekkel, digitális gyűjtőeszközökkel és nem helyettesíthető

zsetonokkal; letölthető mobilalkalmazások; letölthető mobilalkalmazások virtuális áruk, helyszínek vagy

karakterek, digitális gyűjtőeszközök és nem helyettesíthető zsetonok kereskedelmére, megtekintésére, tárolására

és kezelésére; nem helyettesíthető zsetonok (NFT-k) és egyéb alkalmazás-zsetonok; virtuális javak, helyszínek

vagy karakterek, digitális gyűjtőeszközök és nem helyettesíthető zsetonok hardveres tárcája; virtuális, kiterjesztett

vagy kevert valóság fejhallgató; letölthető virtuális, kiterjesztett vagy kevert valóság játékszoftverek; letölthető

elektronikus játékszoftverek; letölthető virtuális, kiterjesztett vagy kevert valóság szoftverek; letölthető szoftver a

virtuális, kiterjesztett vagy kevert valóság online vagy offline környezetében animált vagy nem animált képek,

videók, szövegek és hanganyagok létrehozására, előállítására, módosítására, kereskedelmére, cseréjére,

megosztására; letölthető szoftver közösségi hálózatépítésre és online közösségekkel való interakcióra és virtuális,

kiterjesztett vagy kevert valóság környezetben; letölthető szoftver multimédiás szórakoztató tartalmak elérésére;

letölthető számítógépes szoftver virtuális, kiterjesztett vagy kevert valóság környezethez való hozzáférés

biztosítására; letölthető szoftver virtuális áruk, órák, ékszerek, szemüvegek, parfümök, kozmetikumok,

sporteszközök, étkészletek, dísztárgyak, gyertyák, táskák, poggyászok, ruházat, lábbelik, fejfedők, kiegészítők,

bútorok, műalkotások, karakterek, avatárok, helyszínek, digitális borítások és bőrök online vagy offline virtuális,

kiterjesztett vagy kevert valóság környezetben történő létrehozására, előállítására, módosítására, elérésére,

megtekintésére, használatára, kereskedésére, cseréjére, megosztására; letölthető kriptográfiai kulcsok kriptovaluta

fogadására és elköltésére; hardvertárcák; virtuális, kiterjesztett vagy kevert valóság szemüvegek és lencsék; 3D

szemüvegek, okosszemüvegek; letölthető szoftverek és számítógépes platformok letölthető szoftverek formájában

a virtuális javak, helyek vagy karakterek, digitális gyűjtőeszközök vagy nem helyettesíthető zsetonok online vagy

offline virtuális, kiterjesztett vagy kevert valóság környezetben történő elérésére, megvásárlására, bérlésére,

megosztására, cseréjére, létrehozására, megtekintésére, kezelésére, működtetésére, használatára és interakciójára;

biztonsági zsetonok [titkosító eszközök]; érzékelőkkel ellátott kesztyűk; virtuális valóság kesztyűk; hologramok;

 holografikus képek; holografikus filmek; holografikus nyomatok; holografikus képernyők; okosórák.

 35    Virtuális órák, ékszerek, szemüvegek, parfümök, kozmetikumok, sporteszközök, étkészletek, dísztárgyak,

gyertyák, táskák, poggyászok, ruházat, lábbelik, fejfedők, kiegészítők, bútorok, műalkotások, karakterek vagy

helyszínek, digitális gyűjtőeszközök vagy nem helyettesíthető zsetonok online kiskereskedelmi értékesítése vagy

bérbeadása virtuális, kiterjesztett vagy kevert valóság környezetben; virtuális órák, ékszerek, szemüvegek,

parfümök, kozmetikumok, sporteszközök, étkészletek, dísztárgyak, gyertyák, táskák, poggyászok, ruházat,

lábbelik, fejfedők, kiegészítők, bútorok, műalkotások, karakterek vagy helyszínek, digitális gyűjtőeszközök vagy

nem helyettesíthető zsetonok kiskereskedelme vagy kölcsönzése fizikai helyszíneken; fizikai órák, ékszerek,

szemüvegek, parfümök, kozmetikumok, sportcikkek, étkészletek, dísztárgyak, gyertyák, táskák, poggyászok,
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ruházat, lábbelik, fejfedők, kiegészítők, bútorok, műalkotások online vagy offline, virtuális, kiterjesztett vagy

kevert valóság környezetben történő online kiskereskedelmi vagy bérleti szolgáltatások; fizikai órák, ékszerek,

szemüvegek, parfümök, kozmetikumok, sportcikkek, étkészletek, dísztárgyak, gyertyák, táskák, poggyászok,

ruházat, lábbelik, fejfedők, kiegészítők, bútorok, műalkotások kiskereskedelme vagy kölcsönzése fizikai

helyszíneken; órák, ékszerek, szemüvegek, parfümök, kozmetikumok, sportcikkek, étkészletek, dísztárgyak,

gyertyák, táskák, poggyászok, ruházat, lábbelik, fejfedők, kiegészítők, bútorok, műalkotások, karakterek vagy

fizikai helyszínek kiskereskedelme vagy kölcsönzése; online vagy offline piactér biztosítása virtuális órák,

ékszerek, szemüvegek, parfümök, kozmetikumok, sportcikkek, étkészletek, dísztárgyak, gyertyák, táskák,

poggyászok, ruházat, lábbelik, fejfedők, kiegészítők, bútorok, műalkotások, helyszínek vagy karakterek, digitális

gyűtőeszközök és nem helyettesíthető zsetonok vásárlói, bérbeadói, bérlői és eladói számára; online vagy offline

virtuális, kiterjesztett vagy kevert valóság környezetben piactér biztosítása fizikai órák, ékszerek, szemüvegek,

parfümök, kozmetikumok, sporteszközök, étkészletek, dísztárgyak, gyertyák, táskák, poggyászok, ruházati

cikkek, lábbelik, fejfedők, kiegészítők, bútorok, műalkotások vagy helyszínek vásárlói, bérbeadói, bérlői és eladói

számára; virtuális órák, ékszerek, szemüvegek, parfümök, kozmetikumok, sportcikkek, étkészletek, dísztárgyak,

gyertyák, táskák, poggyászok, ruházat, lábbelik, fejfedők, kiegészítők, bútorok, műalkotások, helyszínek vagy

karakterek, digitális gyűjtőeszközök és nem helyettesíthető zsetonok népszerűsítése és reklámozása; virtuális

órákkal, ékszerekkel, szemüvegekkel, parfümökkel, kozmetikumokkal, sporteszközökkel, étkészletekkel,

dísztárgyakkal, gyertyákkal, táskákkal, poggyászokkal, ruházattal, lábbelikkel, fejfedőkkel, kiegészítőkkel,

bútorokkal, műalkotásokkal, helyszínekkel vagy karakterekkel, digitális gyűjtőeszközökkel és nem helyettesíthető

zsetonokkal kapcsolatos aukciós szolgáltatások; rendezvények szervezése és lebonyolítása kereskedelmi,

promóciós vagy reklámcélokra virtuális órákkal, ékszerekkel, szemüvegekkel, parfümökkel, kozmetikumokkal,

sporteszközökkel, étkészletekkel, dísztárgyakkal, gyertyákkal, táskákkal, poggyászokkal, ruházattal, lábbelikkel,

fejfedőkkel, kiegészítőkkel, bútorokkal, műalkotásokkal, helyszínekkel vagy karakterekkel, digitális

gyűjtőeszközökkel és nem helyettesíthető zsetonokkal kapcsolatban; kereskedelmi vagy reklámcélokra

kereskedelmi bemutatók, divatbemutatók és kiállítások szervezése és lebonyolítása online vagy offline virtuális,

 kiterjesztett vagy kevert valóság környezetben; fogyasztói hűségprogramok kezelése.

 36    Virtuális javakkal, helyszínekkel vagy karakterekkel, digitális gyűjtőeszközökkel és nem helyettesíthető

zsetonokkal kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; virtuális árukkal, helyszínekkel vagy karakterekkel, digitális

gyűjtőeszközökkel és nem helyettesíthető zsetonokkal kapcsolatos pénzügyek; virtuális árukkal, helyekkel vagy

karakterekkel, digitális gyűjtőeszközökkel és nem helyettesíthető árukkal kapcsolatos adománygyűjtés és

 pénzügyi szponzorálás.

 41    Online és offline szórakoztató szolgáltatások, online virtuális javak, helyszínek vagy karakterek, digitális

gyűjtőeszközök és nem helyettesíthető zsetonok biztosítása; szórakoztató szolgáltatások, online játékok

biztosítása, amelyekben a játékosok virtuális árukat, helyszíneket vagy karaktereket, digitális gyűjtőeszközöket,

nem helyettesíthető zsetonokat, digitális zsetonokat vagy más alkalmazási zsetonokat nyerhetnek; nem letölthető

szoftver biztosítása virtuális, kiterjesztett vagy kevert valóságban játszható játékokhoz; nem letölthető

elektronikus játékszoftver biztosítása; társasági szórakoztató rendezvények, szimpóziumok, konferenciák,

kongresszusok szervezése, előkészítése, lebonyolítása online vagy offline virtuális, kiterjesztett vagy kevert

valóság környezetben; showműsorok és divatbemutatók szervezése, lebonyolítása és lebonyolítása online vagy

offline virtuális, kiterjesztett vagy kevert valóság környezetben szórakoztató céllal; vásárok és kiállítások

szervezése online vagy offline virtuális, kiterjesztett vagy kevert valóság környezetben kulturális vagy oktatási

céllal; idegenvezetés biztosítása és lebonyolítása online vagy offline virtuális, kiterjesztett vagy kevert valóság

 környezetben kulturális vagy oktatási céllal.

 42    Nem letölthető szoftver biztosítása tranzakciók kezelésére blokklánc technológiával; nem letölthető

számítógépes szoftver biztosítása virtuális árukkal, helyszínekkel vagy karakterekkel, digitális gyűjtőeszközökkel

és nem helyettesíthető zsetonokkal; virtuális áruk, helyszínek vagy karakterek, digitális gyűjtőeszközök és nem

helyettesíthető zsetonok elektronikus tárolása; hitelesítési szolgáltatások; számítógépes hardver és szoftver

tervezése és fejlesztése; felhőalapú számítástechnikai szolgáltatások, virtuális áruk, helyszínek vagy karakterek,

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 20. szám, 2022.10.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M2568



digitális gyűjtőeszközök és nem helyettesíthető zsetonok kereskedelmére, megtekintésére, kezelésére és

hitelesítésére szolgáló szoftverek tárolására; nem letölthető szoftver virtuális áruk, órák, ékszerek, szemüvegek,

parfümök, kozmetikumok, sporteszközök, étkészletek, dísztárgyak, gyertyák, táskák, poggyászok, ruházat,

lábbelik, fejfedők, kiegészítők, bútorok, műalkotások, karakterek, avatárok, helyszínek, digitális borítások és

bőrök online vagy offline virtuális, kiterjesztett vagy kevert valóság környezetben történő létrehozására,

előállítására, módosítására, elérésére, megtekintésére, használatára, kereskedelmére, cseréjére, megosztására,

animált és nem animált digitális vizuális megjelenítésére; nem letölthető szoftverek vagy platformok biztosítása,

amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy hozzáférjenek, vásároljanak, béreljenek, megosszanak,

kereskedjenek, létrehozzanak, nézzenek, kezeljenek, használjanak, interakcióba lépjenek virtuálisárukkal,

helyszínekkel vagy karakterekkel, digitális gyűjtőeszközökkel és nem helyettesíthető zsetonokkal; nem letölthető

számítógépes szoftverek biztosítása virtuális, kiterjesztett vagy kevert valóság környezetek online vagy offline

elérésére, létrehozására, előállítására, módosítására, megtekintésére, használatára, kereskedésére, cseréjére,

 megosztására, kezelésére.

 ( 210 ) M 22 01678

 ( 220 ) 2022.06.28.

 ( 731 )  Kádas Gábor Zoltán, Budapest (HU)

 ( 740 )  Patender Nemzetközi Iparjogvédelmi Képviseleti Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Ingatlanügyletek, ingatlanokkal kapcsolatos reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi

 adminisztráció; irodai munka, üzleti tanácsadás és konzultáció.

 36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanokkal kapcsolatos szolgáltatások, biztosítás; pénzügyi

 ügyletek, befektetés, hitel; valutaügyletek; ingatlanügyletek, ingatlanközvetítés.

 43    Vendéglátás (élelmezés), éttermi és bár szolgáltatások; szálláshely szolgáltatások, időleges szállásadás,

 üdülőhelyi szállásadás.

 ( 210 ) M 22 01700

 ( 220 ) 2018.11.14.

 ( 731 )  V4 Holding, a.s., Čadca (SK)

 ( 740 )  V4 Legal Orbán Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Üzleti könyvvizsgálat; könyvvitel, könyvelés, könyvvizsgálat; mérlegképes könyvelés; menedzsment

elszámolással kapcsolatos szolgáltatások; költségek könyvelése; könyvviteli és számviteli szolgáltatások;

adótervezés [könyvelés]; számítógépes könyvelés; számviteli, könyvelési szolgáltatások; adóbevallások

elkészítése [könyvelés]; üzleti könyveléssel kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; üzleti mérlegek elkészítése;

könyveléshez kapcsolódó üzleti tanácsadás; adóügyi konzultáció; adózással kapcsolatos könyvelési tanácsadás;

adóbevallások elkészítésével kapcsolatos könyvelési tanácsadás; fúziókkal és felvásárlással kapcsolatos

könyvelési szolgáltatások; adóvisszatérítési tanácsadó szolgáltatások [könyvelés]; könyveléssel kapcsolatos

 konzultáció és információnyújtás; könyveléssel kapcsolatos szaktanácsadói és tájékoztató szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 01734

 ( 220 ) 2022.07.01.

 ( 731 )  Póczik Zsolt, Győr (HU)

 ( 740 )  Dr. Keserű Barna Arnold, Győr
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( 546 )

 ( 511 )  43    Étel- és italellátás; bisztró [büfé] szolgáltatások; bár szolgáltatások; delikát éttermek, csemegeáruk

[éttermek]; elvihető ételekkel kapcsolatos szolgáltatások; elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos

szolgáltatások; elvitelre árusított ételek szolgáltatása; elvitelre árusító éttermek; étel- és italkészítési

szolgáltatások; ételek és italok biztosítása bisztrókban; ételek és italok biztosítása éttermekben és bárokban;

ételek és italok felszolgálása; ételek és italok felszolgálása vendégek számára; grilléttermek; gyorséttermek, snack

bárok; gyorséttermi szolgáltatások; italszolgáltatás biztosítása; juice bár szolgáltatásai; kávéházak; ételek és italok

készítése és biztosítása azonnali fogyasztásra; ételek és italok szolgáltatása vendégek számára; ételkészítés;

ételkészítés megrendelésre; ételkészítési szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások, beleértve

az engedéllyel rendelkező bár létesítményeket, szolgáltatásokat; pizzériák; salátabárok; szolgáltatások italok

biztosításához; szolgáltatások ételek biztosításához; teaházak; teaházi szolgáltatások; vendéglátási szolgáltatások

[étel- és italszolgáltatás]; szállás biztosítása szállodákban és motelekben; esküvői fogadások szervezése

 (helyszínek).

 ( 210 ) M 22 01736

 ( 220 ) 2022.07.04.

 ( 731 )  ORSZÁGVÁROS Betéti Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bessenyei Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; drónos fényképezési

szolgáltatások; filmforgalmazás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok készítése; drónos videózási

 szolgáltatások; fényképészet.

 ( 210 ) M 22 01804

 ( 220 ) 2022.07.07.

 ( 731 )  Vass Tünde Lenke, Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  Dr. Kondrács János, 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.

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

  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.
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 ( 210 ) M 22 01807

 ( 220 ) 2022.07.07.

 ( 731 )  Nagy Balázs, Écs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  20    Bútorok, tükrök, keretek; nem fém tartályok, tárolók tároláshoz vagy szállításhoz; megmunkálatlan vagy

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

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

élelmiszerek és italok tartósítása; asztalos szolgáltatások (személyre szabott famegmunkálás); csiszolás (2); marás

 (forgácsolás); polírozás (csiszolás).

 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 01808

 ( 220 ) 2022.07.07.

 ( 731 )  Gál Tamás, Pécel (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Tudományos célra szolgáló, kutatási, navigációs, földmérő, fényképészeti, mozgóképes, audiovizuális,

optikai, súlymérő, mérő-, jelző-, észlelő, tesztelő, ellenőrző, életmentő és oktató berendezések és felszerelések;

elektromos energia vezetésére, kapcsolására, átalakítására, tárolására, szabályozására vagy ellenőrzésére szolgáló

készülékek és berendezések; hangok, képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, másolására vagy

feldolgozására szolgáló készülékek és eszközök; rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres

digitális vagy analóg rögzítő és tároló média; szerkezetek érmebedobással működő készülékekhez; pénztárgépek,

számolóeszközök; számítógépek és számítógépes perifériák; búvárruhák, búvármaszkok, füldugók búvárok

számára, orrcsipeszek búvárok és úszók számára, kesztyűk búvárok számára, víz alatti úszáshoz használt

 légzőkészülékek; tűzoltó készülékek.

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

  25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 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 01849

 ( 220 ) 2022.07.12.

 ( 731 )  PQ PARTNERS LIMITED, Nicosia (CY)

 ( 740 )  György Péter, Budapest

 ( 541 ) NOVOREX

 ( 511 )  5    Kártevőirtó készítmények és cikkek; rovarriasztók; bőrön alkalmazandó szúnyogriasztó szerek.

 ( 210 ) M 22 01850
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 ( 220 ) 2022.07.12.

 ( 731 )  Nagyhegyesi TAKARMÁNY Kft., Nagyhegyes (HU)

 ( 740 )  Dr. Kovács Loránd Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) NashiDay

 ( 511 )   31    Italok házikedvencek részére; kutyaeledelek [kekszfélék]; táplálék házi kedvenceknek.

 ( 210 ) M 22 01851

 ( 220 ) 2022.07.12.

 ( 731 )  Nagyhegyesi TAKARMÁNY Kft., Nagyhegyes (HU)

 ( 740 )  Dr. Kovács Loránd Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Noble

 ( 511 )   31    Italok házikedvencek részére; kutyaeledelek [kekszfélék]; táplálék házi kedvenceknek.

 ( 210 ) M 22 01854

 ( 220 ) 2022.07.13.

 ( 731 )  IPS Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

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

 ( 541 ) GUESS YOURSELF

 ( 511 )  9    Letölthető elektronikus kiadványok, publikációk.

 16    Kiadványok, könyvek, szakkönyvek, folyóiratok, szakfolyóiratok, nyomtatott publikációk, szakpublikációk

 nyomtatott formában; oktatási és képzési anyagok.

 41    Elektronikus nem letölthető folyóiratok, kiadványok, publikációk biztosítása; elektronikus nem letölthető

folyóiratok, kiadványok, publikációk multimédiás megjelenítése, elektronikus könyvek és kiadványok internetes

publikációja; blogírás szolgáltatás; podcastok létrehozása, írása; nevelési-, képzési- vagy oktatási szolgáltatások;

coaching szolgáltatások, személyi coaching képzések biztosítása, önképzési módszereket alkalmazó tanfolyamok

 szervezése; előadások készítése és szervezése; workshopok, vállalati tréningek.

 44    Pszichológiai szolgáltatás, konzultáció, vizsgálat, tanácsadás; alkalmazott pszichológiai szolgáltatások;

pszichológiai tesztek elvégzése; személyiségvizsgálatok; pszichológiai profilalkotás; pszichológiai értékelési

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 01855

 ( 220 ) 2022.07.13.

 ( 731 )  Molnár-Major Márta, Szeged (HU)

 ( 740 )  Molnár, Mészáros és Gyura Ügyvédi Iroda, Szeged

 ( 541 ) BorKaland

 ( 511 )   28    Asztali társasjátékok; kvízjátékok, fejtörők; táblajátékok.

 41    Borászati oktatás; borászattal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; borkóstolás [oktatási szolgáltatások];

borkóstolási események oktatási célokra; borkóstolási szolgáltatások (oktatás); borkóstolók szervezése és

 lebonyolítása oktatási célokból.

 ( 210 ) M 22 01901

 ( 220 ) 2022.07.18.

 ( 731 )  MKB Bank Nyrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  DLA Piper Posztl, Nemescsói, Györfi-Tóth és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) MBH

 ( 511 )  35    Digitális marketing; digitális reklámszolgáltatások; direkt marketing szolgáltatások; hirdetés és reklámozás;

hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési- és reklám szolgáltatások; hirdetési szolgáltatások részvényekhez és

más értékpapírokhoz kapcsolódó ügynöki tevékenységek népszerűsítésére; internetes marketing; online

reklámozás; online reklámozás számítógépes kommunikációs hálózatokon keresztül; pénzügyi befektetéssel
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kapcsolatos reklámszolgáltatások; pénzügyi marketing; pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos hirdetési

 szolgáltatások; reklám és marketing; vállalatok promóciója [reklámozás]; üzleti promóció.

 36    Finanszírozás nyújtása ingatlanfejlesztéshez; ingatlan elhelyezéssel kapcsolatos szolgáltatások [pénzügyi

szolgáltatások]; ingatlan- és vagyonkezelési szolgáltatások; ingatlan-vagyonkezelői szolgáltatások;

ingatlanfejlesztés finanszírozása; ingatlanfejlesztési projektek finanszírozása; ingatlanfelvásárlási szolgáltatások;

ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlanmenedzsment; ingatlanok kezelése és értékbecslése; ingatlanokra

vonatkozó záloghitel szolgáltatások; ingatlantulajdon vagyonkezelése; ingatlantulajdonbeli tranzakciókhoz

kapcsolódó ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlanügyletek; ingatlanokkal kapcsolatos pénzügyi brókeri

szolgáltatások; ingatlanvásárlással kapcsolatos finanszírozások ügyintézése; segítségnyújtás ingatlanok és e téren

pénzügyi érdekeltségek megszerzéséhez; szindikált ingatlanhitelezés; tulajdon portfólió menedzsment;

vagyonkezelés, tulajdon menedzsment; vagyonportfólió kezelése; pénzként használható utalványok kibocsátása;

utazási csekkek és hitellevelek, akkreditívek kiadása; értékpapírok biztonságos letétbe helyezése; értéktárgyak

biztonságos letétbe helyezése; alkuszi/ügynöki tevékenység; árucikkek finanszírozása; bankbetétekkel

kapcsolatos banki szolgáltatások; banki és finanszírozási szolgáltatások; banki intézményekkel kapcsolatos

pénzügyi ügyviteli szolgáltatások; banki szolgáltatások; banki szolgáltatások biztosítása; banki ügyletekkel

kapcsolatos pénzügyi menedzsment; bankszámla információs szolgáltatások; bankszámlákhoz kapcsolódó

szolgáltatások; bankszámlákkal és megtakarításokkal kapcsolatos szolgáltatások; bankügyletek lebonyolítása;

befektetésekkel kapcsolatos letéti számlák kezelése; befektetési szolgáltatások; átruházható értékpapírok

kibocsátása; cégek pénzügyeinek kezelése; betétszámlával kapcsolatos szolgáltatások; devizaárfolyam-kockázat

elleni pénzügyi védelem biztosítása; devizaátutalási szolgáltatások; elektronikus bank szolgáltatások; elektronikus

eszközök segítségével biztosított pénzügyi szolgáltatások; elektronikus pénzügyi kereskedelmi szolgáltatások;

építési projektek pénzügyi menedzsmentje; építkezésekhez szükséges finanszírozásokkal kapcsolatos ügyintézés;

értékpapírok és árucikkek kereskedelme; fejlesztési projektek finanszírozása; eszközök, felszerelések

finanszírozásával kapcsolatos szolgáltatások; finanszírozás létrehozása, megszervezése; finanszírozási

szolgáltatások; források előteremtése pénzügyi célokra; független pénzügyi tervezési tanácsadás; folyószámlával

kapcsolatos szolgáltatások; folyószámlanyitási szolgáltatások; folyószámlák pénzügyi kezelése; fogyasztói

vásárlások finanszírozása; finanszírozások elősegítése és ügyintézése; hitelbiztosítás ügyintézése;

ingatlanbefektetési banki szolgáltatások; ingatlanfejlesztéssel kapcsolatos finanszírozási szolgáltatások;

holdingvállalatok pénzügyi igazgatása; online banki szolgáltatások; online kereskedelmi banki tevékenységek;

oktatás pénzügyi támogatásával kapcsolatos szaktanácsadás; nyugdíjszolgáltatások; mobil banki szolgáltatások;

megtakarítással kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; magánvagyon befektetési tervezés; magánvagyon kezelése;

magánbanki szolgáltatások; letéti szolgáltatások; lakás-takarékpénztári szolgáltatások; kölcsön, hitel, és lízing

szolgáltatások; kockázati tőke kezelés; kiskereskedelmi finanszírozási szolgáltatások; kereskedelmi

bankügyintézés; kereskedelmi finanszírozás nyújtása; kereskedelmi finanszírozás; internetes banki tevékenység;

internetes pénzügyi menedzsment; interneten keresztül nyújtott pénzügyi menedzsment; interneten keresztül

nyújtott pénzügyi szolgáltatások; interneten keresztül nyújtott tájékoztatás és elemzés a pénzügyi befektetések

terén; interneten és telefonon nyújtott pénzügyi szolgáltatások; ingatlanvagyon-kezelés; ingatlantulajdonnal és

épületekkel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; ingatlanprojektekkel kapcsolatos pénzügyi tervezés;

ingatlanprojektek pénzügyi menedzsmentje; ingatlanprojektek finanszírozása; ingatlanokkal kapcsolatos

pénzügyek kezelése; ingatlanokkal kapcsolatos tervezési szolgáltatások [pénzügyek rendezése]; pénz

vagyonkezelése; pénzügyi átutalások és tranzakciók, fizetési szolgáltatások; pénzkivétre vonatkozó banki

pénzügyi szolgáltatások; pénzbetétre vonatkozó banki pénzügyi szolgáltatások; pénzügyi bankszolgáltatások;

pénzügyi befektetések; pénzügyi brókeri szolgáltatások; pénzügyi értékpapírok szolgáltatása; pénzügyi

értéktőzsde; pénzügyi finanszírozás létrehozása; pénzügyi fedezet megteremtése; pénzügyi ingatlantervezés;

pénzügyi kockázatértékelési szolgáltatások; pénzügyi közvetítői szolgáltatások; pénzügyi szolgáltatások a

megtakarítással kapcsolatban; pénzügyi szolgáltatások nyújtása; pénzügyi tranzakciók; pénzügyi tranzakciók

lebonyolítása; pénzügyi vagyonkezelés; projektfinanszírozási szolgáltatások; részvénykibocsátási szolgáltatások;

számítógépesített bankszolgáltatások; számítógépesített pénzügyi szolgáltatások; személyre szabott pénzügyi és
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banki szolgáltatások; telebank szolgáltatások; váltók, kötelezvények kibocsátása; vállalkozások finanszírozása;

vállalatok finanszírozása; vállalati finanszírozás; valutakereskedelem és pénzváltási szolgáltatások;

valutakereskedelem; valuta vétele és eladása; valuta tranzakciókra vonatkozó információk szolgáltatása;

valuataárfolyammal kapcsolatos tájékoztató szolgáltatások; tőzsdei árfolyamokkal kapcsolatos információnyújtás;

tőzsdei árfolyamlisták készítése; számítógépesített pénzügyi szolgáltatások devizakereskedelemmel kapcsolatban;

pénzváltás és átutalás; pénzbrókeri szolgáltatások; online valósidejű valutakereskedelem; devizapiac; árfolyam

információk készítése és közlése; deviza váltásával kapcsolatos szolgáltatások és tanácsadás; állami kötvények,

értékpapírok kezelése; átruházható értékpapírok portfólióinak kezelése; átruházható értékpapírok kezelése;

átruházható értékpapírokkal kapcsolatos befektetési szolgáltatások; banki klíring szolgáltatások; elektronikus

tőzsdei szolgáltatások; derivatívákkal való kereskedelmi szolgáltatások; értékpapír befektetési szolgáltatások;

értékpapír befektetési szolgáltatások egyéni befektetők számára; értékpapír keresekedelem; értékpapír

kereskedelmi szolgáltatások; értékpapír-elszámolás; értékpapír kezelés; értékpapír váltási szolgáltatások;

értékpapír portfóliók létrehozásához kapcsolódó szolgáltatások; értékpapírok portfóliójának menedzsmentje,

kezelése; értékpapírok portfóliójának managementje, kezelése; értékpapírokkal kapcsolatos pénzügyi

szolgáltatások; értékpapírokkal való kereskedés; határidős áruszerződésekkel kapcsolatos devizapiaci

szolgáltatások; határidős árutőzsdei ügyletekkel való kereskedéssel kapcsolatos tájékoztatás; határidős

részvényindexekkel való kereskedés mások megbízásából; határidős ügyletek kereskedelmével kapcsolatos

tőzsdei szolgáltatások; határidős részvényindexek kereskedelmével kapcsolatos tájékoztatás; jegyzett

értékpapírok kezelése; jelzáloggal fedezett értékpapírok kibocsátásával és eladásával kapcsolatos pénzügyi

szolgáltatások; ügynöki szolgáltatások pénzügyi piacokon; tőzsdei szolgáltatások; részvényszolgáltatások;

részvénypiaci szolgáltatások; részvények pénzügyi kezelése; pénzügyi származékos ügyletekkel való kereskedés;

áruhitel szolgáltatás; beszerzések finanszírozása; berendezések lízingelésének finanszírozása; értékpapírok

jelzálogosítása; értékpapírokkal fedezett hitelek biztosítása; garanciák kiadása; garanciavállalás szerződésekhez;

hitel- és bankkártyával kapcsolatos szolgáltatások; hitel-és betéti kártya szolgáltatások; hitelfolyósítás;

hitelgaranciák, kezességvállalás; hitelkártya és bankkártya szolgáltatások; hitelkártyák kezelésével kapcsolatos

szolgáltatások; hitelképességgel kapcsolatos szolgáltatások; hitelkártyás készpénz-helyettesítés; hitellevelek

kibocsátása; hitelnyújtással kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; hitelnyújtással kapcsolatos szolgáltatások;

pénzügyi garanciák biztosítása ingatlan elzálogosítására; pénzügyi garancia szolgáltatások; pénzkölcsönzés;

óvadékkal kapcsolatos szolgáltatások; okmányos akkreditívek kiadása; nyíltvégű pénzügyi szolgáltatások;

lízingfinaszírozás biztosítása; lízingfinanszírozási lehetőségek biztosítása; lízing, bérlet fedezése; légi járművek

finanszírozása; kölcsönök nyújtása lakásfelújításra; kölcsönök nyújtása személyes célokra; kölcsönök, jelzálogok

és kezességek finanszírozása; kölcsönnyújtás; kölcsönök és hitelszolgáltatások; kezesség; jelzáloghitelek

nyújtása; jelzáloghitelek refinanszírozása; jelzáloghitelek és pénzügyi szolgáltatások; jelzáloghitelek;

kereskedelmi hitelek; kereskedelmi hitelek finanszírozása; jelzáloggal kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások;

jelzálogbank; ingatlanhitelek finanszírozása; ingatlanhitelek biztosítása; ingatlanfinanszírozás; hiteltanácsadás,

hitelügyintézés; ingatlanvagyon finanszírozása; pénzügyi hitelszolgáltatások; pénzügyi lízing; pénzügyi

kölcsönök; pénzügyi megállapodások ügyintézése; projektfinanszírozás; pénzügyi szolgáltatások

ingatlanvásárláshoz; pénzügyi szolgáltatások gépjármű vásárláshoz; részletfizetési hitelek finanszírozása; rulírozó

hitel szolgáltatások; rulírozó hitellel kapcsolatos szolgáltatások; rulírozó hitelhez kapcsolódó értékpapírok;

szindikált hitelek; tulajdonjog fenntartásos részletvétel hitelezése; pénzügyi kötelezettségek faktorálása; pénzügyi

fizetésképtelenségi szolgáltatások; faktorálás; befektetések kezelése; befektetések finanszírozása; ingatlan

befektetések; munkavállalói részvényprogram adminisztrációja; pénzügyi biztosíték, értékpapírok kibocsátása

(beruházási bankszolgáltatások); portfólió menedzsment; nyugdíjbiztosítás; befektetési banki szolgáltatások;

bankkártyákkal kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; érintésmentes fizetési szolgáltatások; interneten keresztül

történő fizetési műveletek feldolgozása; készpénz, csekk, és pénzutalvány szolgáltatások; online számlafizetési

szolgáltatások; online pénzügyi tranzakciós szolgáltatások; automatizált banki szolgáltatások; bankautomata

szolgáltatások; takarékpénztár szolgáltatások; takarékbetét-számlákkal kapcsolatos ügyintézés; nyugdíjakkal

 kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; nyugdíjak pénzügyi kezelése; nyugdíj vagyonkezelése.
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 41    Bankügyletekkel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; bankügyletekkel kapcsolatos tanfolyamok;

bankügyletekkel kapcsolatos képzés; bankügyletekkel kapcsolatos felnőttoktatási szolgáltatások; pénzügyi

tanfolyamok biztosítása; pénzügyi személyzet oktatása; pénzügyekkel kapcsolatos coaching; pénzügyekkel

kapcsolatos felnőttoktatási szolgáltatások; pénzügyekkel kapcsolatos tanfolyamok; pénzügyekkel kapcsolatos

 oktatási tanfolyamok; pénzüggyel kapcsolatos képzési szolgáltatások; üzleti képzés.

 42    Adatközpont-berendezések biztosítása; információtechnológiai [IT] konzultáció, tanácsadás és információs

szolgáltatások; IT-szolgáltatások menedzsmentje [ITSM]; számítógép-hálózatok fejlesztése; számítógép

hardverek és szoftverek hibaelhárítása; számítógépes rendszerek tervezése és fejlesztése; számítógépes

rendszerek fejlesztése; számítógépes rendszerek és hálózatok integrálása, egyesítése; szoftverfejlesztés,

programozás és kivitelezés; információs rendszerek tervezése; számítógépek programozása;

számítógép-programozás és szoftvertervezés; számítógép-programozás és számítógépes programok karbantartása;

számítógép-programozás; programok fejlesztése számítógépekhez; számítógépes kódok fejlesztése; számítógépes

programfejlesztés; számítógépes programok fejlesztése elektronikus pénztárgép rendszerekhez; számítógépes

programok karbantartása; számítógépes programok készítése; számítógépes programok korszerűsítése;

számítógépes programok módosítása; számítógépes programok összeállítása; számítógépes programok telepítése

és karbantartása; számítógépes programok tervezése; számítógépes programokkal kapcsolatos szaktanácsadói

szolgáltatások; számítógépes programtervezés és -fejlesztés; számítógépes rendszerek és hálózatok

konfigurációja; számítógépes szoftver fejlesztése; számítógépes szoftverek és programok aktualizálás és

karbantartása; számítógépes szoftverek bérbeadása és karbantartása; hardver és szoftver bérbeadása; szoftver mint

szolgáltatás [SaaS]; számítógépes hardverek és szoftverek bérbeadása, kölcsönzése; információs rendszerek

tervezésével kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások;

számítógépes szoftverek karbantartásához kapcsolódó tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; számítógépes

hardverre és szoftverre vonatkozó technikai tanácsadás biztosítása; számítógépes tanácsadás; számítógépes

rendszerek felügyelete üzemzavarok elkerülése érdekében; számítógépes hálózati szolgáltatások;

számítógépekkel kapcsolatos információs szolgáltatások; számítógépekkel kapcsolatos konzultáció;

 számítógépekkel kapcsolatos szaktanácsadás.

 ( 210 ) M 22 01902

 ( 220 ) 2022.07.18.

 ( 731 )  MKB Bank Nyrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  DLA Piper Posztl, Nemescsói, Györfi-Tóth és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) MBH Bank

 ( 511 )  35    Digitális marketing; digitális reklámszolgáltatások; direkt marketing szolgáltatások; hirdetés és reklámozás;

hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési- és reklám szolgáltatások; hirdetési szolgáltatások részvényekhez és

más értékpapírokhoz kapcsolódó ügynöki tevékenységek népszerűsítésére; internetes marketing; online

reklámozás; online reklámozás számítógépes kommunikációs hálózatokon keresztül; pénzügyi befektetéssel

kapcsolatos reklámszolgáltatások; pénzügyi marketing; pénzügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos hirdetési

 szolgáltatások; reklám és marketing; vállalatok promóciója [reklámozás]; üzleti promóció.

 36    Finanszírozás nyújtása ingatlanfejlesztéshez; ingatlan elhelyezéssel kapcsolatos szolgáltatások [pénzügyi

szolgáltatások]; ingatlan- és vagyonkezelési szolgáltatások; ingatlan-vagyonkezelői szolgáltatások;

ingatlanfejlesztés finanszírozása; ingatlanfejlesztési projektek finanszírozása; ingatlanfelvásárlási szolgáltatások;

ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlanmenedzsment; ingatlanok kezelése és értékbecslése; ingatlanokra

vonatkozó záloghitel szolgáltatások; ingatlantulajdon vagyonkezelése; ingatlantulajdonbeli tranzakciókhoz

kapcsolódó ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlanügyletek; ingatlanokkal kapcsolatos pénzügyi brókeri

szolgáltatások; ingatlanvásárlással kapcsolatos finanszírozások ügyintézése; segítségnyújtás ingatlanok és e téren

pénzügyi érdekeltségek megszerzéséhez; szindikált ingatlanhitelezés; tulajdon portfólió menedzsment;

vagyonkezelés, tulajdon menedzsment; vagyonportfólió kezelése; pénzként használható utalványok kibocsátása;

utazási csekkek és hitellevelek, akkreditívek kiadása; értékpapírok biztonságos letétbe helyezése; értéktárgyak
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biztonságos letétbe helyezése; alkuszi/ügynöki tevékenység; árucikkek finanszírozása; bankbetétekkel

kapcsolatos banki szolgáltatások; banki és finanszírozási szolgáltatások; banki intézményekkel kapcsolatos

pénzügyi ügyviteli szolgáltatások; banki szolgáltatások; banki szolgáltatások biztosítása; banki ügyletekkel

kapcsolatos pénzügyi menedzsment; bankszámla információs szolgáltatások; bankszámlákhoz kapcsolódó

szolgáltatások; bankszámlákkal és megtakarításokkal kapcsolatos szolgáltatások; bankügyletek lebonyolítása;

befektetésekkel kapcsolatos letéti számlák kezelése; befektetési szolgáltatások; átruházható értékpapírok

kibocsátása; cégek pénzügyeinek kezelése; betétszámlával kapcsolatos szolgáltatások; devizaárfolyam-kockázat

elleni pénzügyi védelem biztosítása; devizaátutalási szolgáltatások; elektronikus bank szolgáltatások; elektronikus

eszközök segítségével biztosított pénzügyi szolgáltatások; elektronikus pénzügyi kereskedelmi szolgáltatások;

építési projektek pénzügyi menedzsmentje; építkezésekhez szükséges finanszírozásokkal kapcsolatos ügyintézés;

értékpapírok és árucikkek kereskedelme; fejlesztési projektek finanszírozása; eszközök, felszerelések

finanszírozásával kapcsolatos szolgáltatások; finanszírozás létrehozása, megszervezése; finanszírozási

szolgáltatások; források előteremtése pénzügyi célokra; független pénzügyi tervezési tanácsadás; folyószámlával

kapcsolatos szolgáltatások; folyószámlanyitási szolgáltatások; folyószámlák pénzügyi kezelése; fogyasztói

vásárlások finanszírozása; finanszírozások elősegítése és ügyintézése; hitelbiztosítás ügyintézése;

ingatlanbefektetési banki szolgáltatások; ingatlanfejlesztéssel kapcsolatos finanszírozási szolgáltatások;

holdingvállalatok pénzügyi igazgatása; online banki szolgáltatások; online kereskedelmi banki tevékenységek;

oktatás pénzügyi támogatásával kapcsolatos szaktanácsadás; nyugdíjszolgáltatások; mobil banki szolgáltatások;

megtakarítással kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; magánvagyon befektetési tervezés; magánvagyon kezelése;

magánbanki szolgáltatások; letéti szolgáltatások; lakás-takarékpénztári szolgáltatások; kölcsön, hitel, és lízing

szolgáltatások; kockázati tőke kezelés; kiskereskedelmi finanszírozási szolgáltatások; kereskedelmi

bankügyintézés; kereskedelmi finanszírozás nyújtása; kereskedelmi finanszírozás; internetes banki tevékenység;

internetes pénzügyi menedzsment; interneten keresztül nyújtott pénzügyi menedzsment; interneten keresztül

nyújtott pénzügyi szolgáltatások; interneten keresztül nyújtott tájékoztatás és elemzés a pénzügyi befektetések

terén; interneten és telefonon nyújtott pénzügyi szolgáltatások; ingatlanvagyon-kezelés; ingatlantulajdonnal és

épületekkel kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; ingatlanprojektekkel kapcsolatos pénzügyi tervezés;

ingatlanprojektek pénzügyi menedzsmentje; ingatlanprojektek finanszírozása; ingatlanokkal kapcsolatos

pénzügyek kezelése; ingatlanokkal kapcsolatos tervezési szolgáltatások [pénzügyek rendezése]; pénz

vagyonkezelése; pénzügyi átutalások és tranzakciók, fizetési szolgáltatások; pénzkivétre vonatkozó banki

pénzügyi szolgáltatások; pénzbetétre vonatkozó banki pénzügyi szolgáltatások; pénzügyi bankszolgáltatások;

pénzügyi befektetések; pénzügyi brókeri szolgáltatások; pénzügyi értékpapírok szolgáltatása; pénzügyi

értéktőzsde; pénzügyi finanszírozás létrehozása; pénzügyi fedezet megteremtése; pénzügyi ingatlantervezés;

pénzügyi kockázatértékelési szolgáltatások; pénzügyi közvetítői szolgáltatások; pénzügyi szolgáltatások a

megtakarítással kapcsolatban; pénzügyi szolgáltatások nyújtása; pénzügyi tranzakciók; pénzügyi tranzakciók

lebonyolítása; pénzügyi vagyonkezelés; projektfinanszírozási szolgáltatások; részvénykibocsátási szolgáltatások;

számítógépesített bankszolgáltatások; számítógépesített pénzügyi szolgáltatások; személyre szabott pénzügyi és

banki szolgáltatások; telebank szolgáltatások; váltók, kötelezvények kibocsátása; vállalkozások finanszírozása;

vállalatok finanszírozása; vállalati finanszírozás; valutakereskedelem és pénzváltási szolgáltatások;

valutakereskedelem; valuta vétele és eladása; valuta tranzakciókra vonatkozó információk szolgáltatása;

valuataárfolyammal kapcsolatos tájékoztató szolgáltatások; tőzsdei árfolyamokkal kapcsolatos információnyújtás;

tőzsdei árfolyamlisták készítése; számítógépesített pénzügyi szolgáltatások devizakereskedelemmel kapcsolatban;

pénzváltás és átutalás; pénzbrókeri szolgáltatások; online valósidejű valutakereskedelem; devizapiac; árfolyam

információk készítése és közlése; deviza váltásával kapcsolatos szolgáltatások és tanácsadás; állami kötvények,

értékpapírok kezelése; átruházható értékpapírok portfólióinak kezelése; átruházható értékpapírok kezelése;

átruházható értékpapírokkal kapcsolatos befektetési szolgáltatások; banki klíring szolgáltatások; elektronikus

tőzsdei szolgáltatások; derivatívákkal való kereskedelmi szolgáltatások; értékpapír befektetési szolgáltatások;

értékpapír befektetési szolgáltatások egyéni befektetők számára; értékpapír keresekedelem; értékpapír

kereskedelmi szolgáltatások; értékpapír-elszámolás; értékpapír kezelés; értékpapír váltási szolgáltatások;
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értékpapír portfóliók létrehozásához kapcsolódó szolgáltatások; értékpapírok portfóliójának menedzsmentje,

kezelése; értékpapírok portfóliójának managementje, kezelése; értékpapírokkal kapcsolatos pénzügyi

szolgáltatások; értékpapírokkal való kereskedés; határidős áruszerződésekkel kapcsolatos devizapiaci

szolgáltatások; határidős árutőzsdei ügyletekkel való kereskedéssel kapcsolatos tájékoztatás; határidős

részvényindexekkel való kereskedés mások megbízásából; határidős ügyletek kereskedelmével kapcsolatos

tőzsdei szolgáltatások; határidős részvényindexek kereskedelmével kapcsolatos tájékoztatás; jegyzett

értékpapírok kezelése; jelzáloggal fedezett értékpapírok kibocsátásával és eladásával kapcsolatos pénzügyi

szolgáltatások; ügynöki szolgáltatások pénzügyi piacokon; tőzsdei szolgáltatások; részvényszolgáltatások;

részvénypiaci szolgáltatások; részvények pénzügyi kezelése; pénzügyi származékos ügyletekkel való kereskedés;

áruhitel szolgáltatás; beszerzések finanszírozása; berendezések lízingelésének finanszírozása; értékpapírok

jelzálogosítása; értékpapírokkal fedezett hitelek biztosítása; garanciák kiadása; garanciavállalás szerződésekhez;

hitel- és bankkártyával kapcsolatos szolgáltatások; hitel-és betéti kártya szolgáltatások; hitelfolyósítás;

hitelgaranciák, kezességvállalás; hitelkártya és bankkártya szolgáltatások; hitelkártyák kezelésével kapcsolatos

szolgáltatások; hitelképességgel kapcsolatos szolgáltatások; hitelkártyás készpénz-helyettesítés; hitellevelek

kibocsátása; hitelnyújtással kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; hitelnyújtással kapcsolatos szolgáltatások;

pénzügyi garanciák biztosítása ingatlan elzálogosítására; pénzügyi garancia szolgáltatások; pénzkölcsönzés;

óvadékkal kapcsolatos szolgáltatások; okmányos akkreditívek kiadása; nyíltvégű pénzügyi szolgáltatások;

lízingfinaszírozás biztosítása; lízingfinanszírozási lehetőségek biztosítása; lízing, bérlet fedezése; légi járművek

finanszírozása; kölcsönök nyújtása lakásfelújításra; kölcsönök nyújtása személyes célokra; kölcsönök, jelzálogok

és kezességek finanszírozása; kölcsönnyújtás; kölcsönök és hitelszolgáltatások; kezesség; jelzáloghitelek

nyújtása; jelzáloghitelek refinanszírozása; jelzáloghitelek és pénzügyi szolgáltatások; jelzáloghitelek;

kereskedelmi hitelek; kereskedelmi hitelek finanszírozása; jelzáloggal kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások;

jelzálogbank; ingatlanhitelek finanszírozása; ingatlanhitelek biztosítása; ingatlanfinanszírozás; hiteltanácsadás,

hitelügyintézés; ingatlanvagyon finanszírozása; pénzügyi hitelszolgáltatások; pénzügyi lízing; pénzügyi

kölcsönök; pénzügyi megállapodások ügyintézése; projektfinanszírozás; pénzügyi szolgáltatások

ingatlanvásárláshoz; pénzügyi szolgáltatások gépjármű vásárláshoz; részletfizetési hitelek finanszírozása; rulírozó

hitel szolgáltatások; rulírozó hitellel kapcsolatos szolgáltatások; rulírozó hitelhez kapcsolódó értékpapírok;

szindikált hitelek; tulajdonjog fenntartásos részletvétel hitelezése; pénzügyi kötelezettségek faktorálása; pénzügyi

fizetésképtelenségi szolgáltatások; faktorálás; befektetések kezelése; befektetések finanszírozása; ingatlan

befektetések; munkavállalói részvényprogram adminisztrációja; pénzügyi biztosíték, értékpapírok kibocsátása

(beruházási bankszolgáltatások); portfólió menedzsment; nyugdíjbiztosítás; befektetési banki szolgáltatások;

bankkártyákkal kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; érintésmentes fizetési szolgáltatások; interneten keresztül

történő fizetési műveletek feldolgozása; készpénz, csekk, és pénzutalvány szolgáltatások; online számlafizetési

szolgáltatások; online pénzügyi tranzakciós szolgáltatások; automatizált banki szolgáltatások; bankautomata

szolgáltatások; takarékpénztár szolgáltatások; takarékbetét-számlákkal kapcsolatos ügyintézés; nyugdíjakkal

 kapcsolatos pénzügyi szolgáltatások; nyugdíjak pénzügyi kezelése; nyugdíj vagyonkezelése.

 41    Bankügyletekkel kapcsolatos oktatási szolgáltatások; bankügyletekkel kapcsolatos tanfolyamok;

bankügyletekkel kapcsolatos képzés; bankügyletekkel kapcsolatos felnőttoktatási szolgáltatások; pénzügyi

tanfolyamok biztosítása; pénzügyi személyzet oktatása; pénzügyekkel kapcsolatos coaching; pénzügyekkel

kapcsolatos felnőttoktatási szolgáltatások; pénzügyekkel kapcsolatos tanfolyamok; pénzügyekkel kapcsolatos

 oktatási tanfolyamok; pénzüggyel kapcsolatos képzési szolgáltatások; üzleti képzés.

 42    Adatközpont-berendezések biztosítása; információtechnológiai [IT] konzultáció, tanácsadás és információs

szolgáltatások; IT-szolgáltatások menedzsmentje [ITSM]; számítógép-hálózatok fejlesztése; számítógép

hardverek és szoftverek hibaelhárítása; számítógépes rendszerek tervezése és fejlesztése; számítógépes

rendszerek fejlesztése; számítógépes rendszerek és hálózatok integrálása, egyesítése; szoftverfejlesztés,

programozás és kivitelezés; információs rendszerek tervezése; számítógépek programozása;

számítógép-programozás és szoftvertervezés; számítógép-programozás és számítógépes programok karbantartása;

számítógép-programozás; programok fejlesztése számítógépekhez; számítógépes kódok fejlesztése; számítógépes
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programfejlesztés; számítógépes programok fejlesztése elektronikus pénztárgép rendszerekhez; számítógépes

programok karbantartása; számítógépes programok készítése; számítógépes programok korszerűsítése;

számítógépes programok módosítása; számítógépes programok összeállítása; számítógépes programok telepítése

és karbantartása; számítógépes programok tervezése; számítógépes programokkal kapcsolatos szaktanácsadói

szolgáltatások; számítógépes programtervezés és -fejlesztés; számítógépes rendszerek és hálózatok

konfigurációja; számítógépes szoftver fejlesztése; számítógépes szoftverek és programok aktualizálás és

karbantartása; számítógépes szoftverek bérbeadása és karbantartása; hardver és szoftver bérbeadása; szoftver mint

szolgáltatás [SaaS]; számítógépes hardverek és szoftverek bérbeadása, kölcsönzése; információs rendszerek

tervezésével kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; információtechnológiai [IT] tanácsadási szolgáltatások;

számítógépes szoftverek karbantartásához kapcsolódó tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; számítógépes

hardverre és szoftverre vonatkozó technikai tanácsadás biztosítása; számítógépes tanácsadás; számítógépes

rendszerek felügyelete üzemzavarok elkerülése érdekében; számítógépes hálózati szolgáltatások;

számítógépekkel kapcsolatos információs szolgáltatások; számítógépekkel kapcsolatos konzultáció;

 számítógépekkel kapcsolatos szaktanácsadás.

 ( 210 ) M 22 01904

 ( 220 ) 2022.07.18.

 ( 731 )  Gulyás Norbert, Pirtó (HU)

 ( 740 )  Czövek és Deme Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

 ( 210 ) M 22 01906

 ( 220 ) 2022.07.14.

 ( 731 )  Benedik Norbert, Monor (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   45    Közbenjárás; meditációs szolgáltatások; politikai információs szolgáltatások; szabályozások előkészítése.

 ( 210 ) M 22 01918

 ( 220 ) 2022.07.20.

 ( 731 )  TV2 Média Csoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 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; adóbevallásbenyújtási 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;
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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

[irodafunkciók]; 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; keresőmotoroptimalizálás 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
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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 on-line 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; jegyirodái 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; on-line 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; show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai];
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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 01933

 ( 220 ) 2022.07.21.

 ( 731 )  Marriott Worldwide Corporation, Bethesda, Maryland (US)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Franchise szolgáltatások, nevezetesen üzletvezetési támogatás nyújtása szállodák, éttermek, bárok,

gyógyfürdők, szabadidős és fitneszlétesítmények, kiskereskedelmi üzletek, társasházak és apartmanházak

létesítéséhez és üzemeltetéséhez; üzletvezetési szolgáltatások, nevezetesen szállodák, éttermek, bárok, szabadidős

és fitneszlétesítmények, kiskereskedelmi üzletek, társasházak és apartmanházak irányítása és üzemeltetése mások

számára; kiskereskedelmi bolti szolgáltatások, nevezetesen ajándék-, szuvenír- és vegyesbolti szolgáltatások;

üzletvezetési konzultációs szolgáltatások; irodai berendezések és gépek használatára szolgáló létesítmények

biztosítása; üzleti adminisztrációs szolgáltatások; üzletitalálkozó tervezési szolgáltatások; létesítmények

biztosítása üzleti találkozók számára; létesítmények biztosítása üzleti kongresszusok és konferenciák számára;

iroda- és üzlethelyiségek kezelése, bérlése és lízingelése; ingatlanmarketing-szolgáltatások ideiglenes

szálláshelyekkel kapcsolatban; ingatlantulajdonokat, nevezetesen lakóházakat, apartmanokat, bútorozott szobákat,

 albérleteket, nyaralókat, faházakat és villákat népszerűsítő interaktív weboldal biztosítása.

 36    Ingatlanszolgáltatások, nevezetesen apartmanok, lakások, társasházak és teljesen felszerelt lakások

ingatlanfejlesztése, lízingje, bérlete és üzemeltetése, valamint ezekhez kapcsolódó létesítmények és

szolgáltatások; ingatlanüzemeltetési szolgáltatások, nevezetesen ingatlanközvetítési, ingatlanlistázási,

ingatlanbérbeadási szolgáltatások; kiadó ingatlanokat felsoroló online kutatható adatbázis biztosítása;

ingatlanlistázási, -bérleti, -lízing és -kezelési szolgáltatások lakóingatlanokhoz, apartmanokhoz, bútorozott

szobákhoz, albérletekhez,nyaralókhoz, faházakhoz és villákhoz; ingatlanok bérbeadása és lízingje irodai és

 kiskereskedelmi (üzlethelyiség) célra.

 43    Szállodai szolgáltatások; éttermi, étkeztetési (catering), bár- és koktélbár-szolgáltatások; általános célú

létesítmények biztosítása találkozók, konferenciák és kiállítások számára; bankett és közösségi célú létesítmények

biztosítása különleges alkalmakra; szállodai szállásfoglalási szolgáltatások mások számára; ideiglenes

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 20. szám, 2022.10.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M2581



szálláshelyek biztosítása; online foglalási, előjegyzési (booking) és keresési szolgáltatások nyújtása ideiglenes

 szálláshelyekkel kapcsolatban; ideiglenes szálláshelyeket tartalmazó online interaktív weboldal biztosítása.

 ( 210 ) M 22 01981

 ( 220 ) 2022.07.28.

 ( 731 )  Nagy Norbert, Budapest (HU)

 ( 740 )  Tóth-Czirfusz Eva, Budapest

 ( 541 ) Pilvax Coffee

 ( 511 )   30    Kávé; kávé alapú italok; kávéaromák; kávékapszulák; kávé, pörköletlen; kávé tejjel.

 ( 210 ) M 22 01986

 ( 220 ) 2022.07.30.

 ( 731 )  Sepsi Olivér Imre, Budapest (HU)

 ( 541 ) Napi Elemózsia

 ( 511 )   38    Internet szolgáltatások lakossági és vállalati ügyfelek számára.

 ( 210 ) M 22 01989

 ( 220 ) 2022.08.01.

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

 ( 740 )  Piros Ádám, Budapest

 ( 541 ) indaspot

 ( 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.

 ( 210 ) M 22 01990

 ( 220 ) 2022.08.01.

 ( 731 )  KAVOSZ Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

 ( 541 ) SZKP MAX

 ( 511 )  35    Adminisztratív támogatás pályázati felhívások megválaszolásához; átmeneti üzletmenedzsment; gazdasági

előrejelzések; költségelemzések; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; szponzorok

felkutatása; üzleti hatékonysági szakértő szolgáltatások; pénzügyi kereskedelmi ügyletek bonyolítása; pénzügyi

szolgáltatások reklámozása és marketingtevékenység; gazdasági és pénzügyi szolgáltatásokkal összefüggő

termékbemutatók és kiállítások szervezése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése és gyűjtése;

 outsourcing szolgáltatások; pénzügyi auditálás; üzleti értékelések, információk és szakértői szolgáltatások.

 36    Pénzügyi ügyletek; biztosítási ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; vállalkozások részére pénzügyi

ügyletek bonyolítása; vállalkozások részére pénzügyi pályázatok kiírása; vállalkozások részére hitelügyletek

előkészítése; vállalkozások részére pénzügyi ügynöki tevékenység végzése; tőkealapok létrehozása és

működtetése; tőke- és alapkezelő vállalkozások részére pénzügyi ügyletek bonyolítása; vállalkozók részére

biztosított pénzügyi konstrukciókhoz kapcsolódó kártyaprogramok előkészítése; pénzügyi tevékenységgel

összefüggő programok, szakmai versenyek támogatása; pénzügyi tanácsadás; alkusz/ügynöki tevékenységek;

faktorálás; finanszírozási szolgáltatás; hitelügynökségek, hitelirodák; pénzügyi konstrukciókkal kereskedelmi

ügynöki tevékenységek; pénzügyi elemzések; pénzügyi menedzsment; pénzügyi szponzorálás, támogatás;

 pénzügyi értékelések pályázati felhívások megválaszolásához; befektetési alapok létrehozása és működtetése.

 42    Számítógépes platformok fejlesztése; vállalkozások részére finanszírozással összefüggő pénzügyi

programok kidolgozása és fejlesztése; vállalkozások részére banki-, pénzintézeti és pénzügyi szolgáltatást végző
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hitelezési programok kidolgozása és fejlesztése; vállalkozások részére pénzügyi- és hitelezési programok

bemutatása számítógépes programokon keresztül; hitelezési- és képzési számítógépes programok kidolgozása;

 szerver hosting, szerver bérlése.

 ( 210 ) M 22 01991

 ( 220 ) 2022.08.01.

 ( 731 )  KAVOSZ Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

 ( 541 ) Széchenyi Kártya MAX

 ( 511 )  35    Adminisztratív támogatás pályázati felhívások megválaszolásához; átmeneti üzletmenedzsment; gazdasági

előrejelzések; költségelemzések; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; szponzorok

felkutatása; üzleti hatékonysági szakértő szolgáltatások; pénzügyi kereskedelmi ügyletek bonyolítása; pénzügyi

szolgáltatások reklámozása és marketingtevékenység; gazdasági és pénzügyi szolgáltatásokkal összefüggő

termékbemutatók és kiállítások szervezése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése és gyűjtése;

 outsourcing szolgáltatások; pénzügyi auditálás; üzleti értékelések, információk és szakértői szolgáltatások.

 36    Pénzügyi ügyletek; biztosítási ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; vállalkozások részére pénzügyi

ügyletek bonyolítása; vállalkozások részére pénzügyi pályázatok kiírása; vállalkozások részére hitelügyletek

előkészítése; vállalkozások részére pénzügyi ügynöki tevékenység végzése; tőkealapok létrehozása és

működtetése; tőke- és alapkezelők vállalkozások részére pénzügyi ügyletek bonyolítása; vállalkozók részére

biztosított pénzügyi konstrukciókhoz kapcsolódó kártyaprogramok előkészítése; pénzügyi tevékenységgel

összefüggő programok, szakmai versenyek támogatása; pénzügyi tanácsadás; alkusz/ügynöki tevékenységek;

faktorálás; finanszírozási szolgáltatás; hitelügynökségek, hitelirodák; pénzügyi konstrukciókkal kereskedelmi

ügynöki tevékenységek; pénzügyi elemzések; pénzügyi menedzsment; pénzügyi szponzorálás, támogatás;

 pénzügyi értékelések pályázati felhívások megválaszolásához; befektetési alapok létrehozása és működtetése.

 42    Számítógépes platformok fejlesztése; vállalkozások részére finanszírozással összefüggő pénzügyi

programok kidolgozása és fejlesztése; vállalkozások részére banki-, pénzintézeti és pénzügyi szolgáltatást végző

hitelezési programok kidolgozása és fejlesztése; vállalkozások részére pénzügyi- és hitelezési programok

bemutatása számítógépes programokon keresztül; hitelezési- és képzési számítógépes programok kidolgozása;

 szerver hosting, szerver bérlése.

 ( 210 ) M 22 01992

 ( 220 ) 2022.08.01.

 ( 731 )  KAVOSZ Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Brand Way & Compass Kft., Budapest

 ( 541 ) Széchenyi Kártya Program MAX

 ( 511 )  35    Adminisztratív támogatás pályázati felhívások megválaszolásához; átmeneti üzletmenedzsment; gazdasági

előrejelzések; költségelemzések; segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; szponzorok

felkutatása; üzleti hatékonysági szakértő szolgáltatások; pénzügyi kereskedelmi ügyletek bonyolítása; pénzügyi

szolgáltatások reklámozása és marketingtevékenység; gazdasági és pénzügyi szolgáltatásokkal összefüggő

termékbemutatók és kiállítások szervezése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése és gyűjtése;

 outsourcing szolgáltatások; pénzügyi auditálás; üzleti értékelések, információk és szakértői szolgáltatások.

 36    Pénzügyi ügyletek; biztosítási ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek; vállalkozások részére pénzügyi

ügyletek bonyolítása; vállalkozások részére pénzügyi pályázatok kiírása; vállalkozások részére hitelügyletek

előkészítése; vállalkozások részére pénzügyi ügynöki tevékenység végzése; tőkealapok létrehozása és

működtetése; tőke- és alapkezelő vállalkozások részére pénzügyi ügyletek bonyolítása; vállalkozók részére

biztosított pénzügyi konstrukciókhoz kapcsolódó kártyaprogramok előkészítése; pénzügyi tevékenységgel

összefüggő programok, szakmai versenyek támogatása; pénzügyi tanácsadás; alkusz/ügynöki tevékenységek;

faktorálás; finanszírozási szolgáltatás; hitelügynökségek, hitelirodák; pénzügyi konstrukciókkal kereskedelmi

ügynöki tevékenységek; pénzügyi elemzések; pénzügyi menedzsment; pénzügyi szponzorálás, támogatás;
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 pénzügyi értékelések pályázati felhívások megválaszolásához; befektetési alapok létrehozása és működtetése.

 42    Számítógépes platformok fejlesztése; vállalkozások részére finanszírozással összefüggő pénzügyi

programok kidolgozása és fejlesztése; vállalkozások részére banki-, pénzintézeti és pénzügyi szolgáltatást végző

hitelezési programok kidolgozása és fejlesztése; vállalkozások részére pénzügyi- és hitelezési programok

bemutatása számítógépes programokon keresztül; hitelezési- és képzési számítógépes programok kidolgozása;

 szerver hosting, szerver bérlése.

 ( 210 ) M 22 01997

 ( 220 ) 2022.08.01.

 ( 731 )  Szalai Gábor, Balatonfüred (HU)

  

( 546 )

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

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

 ( 210 ) M 22 02000

 ( 220 ) 2022.08.02.

 ( 731 )  Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, Budapest (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Nyomdaipari termékek; kották.

  25    Ruházati cikkek.

  28    Játékok.

  36    Jótékonysági adományok gyűjtése.

  41    Ének-zene oktatás; zenei rendezvények szervezése és lebonyolítása.

  45    Jótékonysági szolgáltatások szervezése és nyújtása.

 ( 210 ) M 22 02010

 ( 220 ) 2022.08.03.

 ( 731 )  Babits Krisztina, Budapest (HU)

 ( 541 ) Haussmann

 ( 511 )  36    Ingatlanközvetítő irodák szolgáltatásai épületek értékesítésére és bérbeadására; ingatlanügyletek; ingatlanok

 kezelése és értékbecslése.

 ( 210 ) M 22 02011

 ( 220 ) 2022.08.03.

 ( 731 )  FÁMA-NETT Kereskedő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Békéscsaba (HU)

 ( 740 )  Dr. Andirkó Ügyvédi Iroda, Debrecen
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( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

 ( 210 ) M 22 02013

 ( 220 ) 2022.08.04.

 ( 731 )  Zhu Changhui, Budapest (HU)

 ( 740 )  Wanshida Kft., Eczet Mária, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  20    Ablakcsukók (nem elektromos, nem fémből); ablaknyitó szerkezetek [nem elektromos, nem fémből];

ablakszárny-rögzítők nem fémből, ablakokhoz; ablakszerelvények, nem fémből; ablakütközők, nem fémből vagy

gumiból; ágyak; ágyalapok; ágylábak görgői, nem fémből; ágyneműk, a vászonhuzatok kivételével;

ágyszerelvények, nem fémből; ajtócsengők, nem fémből, nem elektromos; ajtócsukók (nem elektromos, nem

fémből); ajtókilincsek, nem fémből; ajtókopogtatók, nem fémből; ajtónyitók (nem elektromos), nem fémből;

ajtóreteszek, nem fémből (1); ajtóreteszek, nem fémből (2); ajtószerelvények, nem fémből; ajtóütközők, nem

fémből vagy gumiból; akasztósszekrény-rendezők; állati karmok/körmök; állati paták; állati szarvak; álló asztalok

(1); álló asztalok (2); álló asztalok (3); álló kalapfogasok; állványok, polcok (1); álllványok, polcok (2);

állványok, polcok (3); anyacsavarok, csavaranyák, nem fémből; árubemutató állványok (1); árubemutató

állványok (2); asztallapok (1); asztallapok (2); asztalok; asztalok fémből; azonosító karkötők, nem fémből;

babafürdető ülőkék; bakok, kecskelábak [bútorzat]; bálnaszila [halcsont], nyers vagy félig megmunkált

állapotban; bambuszfüggönyök; bébikompok; belső ablakárnyékolók papírból; beltéri ablaksötétítők textilből;

beltéri árnyékolók [bútorok]; beszállólépcső utasoknak, nem fémből, mozgatható; borostyán; bölcsők; bútorajtók;

bútorlábak (1); bútorlábak (2); bútorok; bútorszerelvények, nem fémből; cégtáblák, cégérek fából vagy

műanyagból; cipőszegek, nem fémből; csapok, ékek, nem fémből; csavarok, nem fémből; csavaros kupakok

üvegekhez, nem fémből; cseppfertőzéstől védő válaszfalak; csomagolótartályok műanyagból; csomagtároló

szekrények; díványok, kerevetek; dobozok fából vagy műanyagból; dobozok játékokhoz; dugók; dugók, nem

fémből; ékszer-rendszerezők; elefántcsontdió; élelmiszertartó szekrények; elfordulásgátló párnák csecsemőknek;

eltávolítható csúszásgátlók mosogatóba; eltávolítható fedelek mosogatókhoz; elzárók, nem üvegből, fémből vagy

gumiból; erdei állatetető; esernyőtartók; ételdíszek műanyagból; etetőszékek csecsemőknek; ezüstözött üveg

[tükrök]; fából készült ágyak; fából, viaszból, gipszből vagy műanyagból készült keresztek, nem ékszerként; fa

csomagolás palackokhoz; fahordók bor lefejtéséhez; faládák; falra szerelt pelenkázók; faorsók fonálhoz,

selyemhez, paszományhoz; faszerkezetek, elválasztók bútorokhoz; fa- vagy műanyag hirdetmények, plakátok; fa

vagy műanyag létrák; fejes csavarok, nem fémből; fejformáló párnák csecsemőknek; fejtámaszok [bútorok];

fejtámasztó párnák csecsemőknek; fekhelyek, ágyak házikedvencek részére; felfújható bútorok; felfújható

matracok, nem gyógyászati használatra; felfújható párnák, nem gyógyászati használatra; felfújható

reklámtárgyak; fellépők, nem fémből; fémbútorok; fésülködő asztalok (1); fésülködő asztalok (2); fészkelőláda,

doboz; fészkelőláda házi kedvenceknek; fiókok [bútorelemek]; fiókrendezők; fodrászszékek; fogasok [bútorok];

folyóirattartók, folyóirattartó állványok; fonott áruk; függönyakasztók; függönyelkötők, függönyösszefogók;

függönygörgők; függönykarikák; függönyök szövettel borított fából [bútorzat]; függönyrudak; függönytartók nem

textilanyagokból; függönytartó sínek; fürdőszobai székek; fürdőszobai szekrények; fűrészasztalok [bútorok];

fűrészbakok; gardróbok, gardróbszekrények; gardróbszekrények; gombkilincsek, nem fémből; gurulós

számítógép asztal [bútor]; gyógyszeres szekrények; gyöngyfüggönyök, díszítés céljára; gyöngyház nyers vagy

félig megmunkált állapotban; habarcs vödör, nem fémből; halaskosarak; hálómatracok; háztartási szikrafogók;

házszámok, nem fémből, nem világító; hengerpárnák; hímzőkeretek; hirdetőtáblák; hordóabroncsok, nem fémből;

hordócsapok, nem fémből; hordódongák; hordótartó állványok, nem fémből; hordozható állóasztalok;

hulladéktároló konténerek, nem fémből, nem egészségügyben való használatra; húsvágó deszkák, vágódeszkák;

iratgyűjtő polcok [bútorok]; irodabútorok; írógépasztalok; iskolabútorok; járókák; kábelsaruk, nem fémből;
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kampók, fogasok ruhaakasztó rúdhoz, nem fémből; kanapék (1); kanapék (2); kanapék (3); kanapék (4);

kaptárakhoz fakeretek; karók nem fémből növényekhez és fákhoz; kartotéktartó szekrények (1); kartotéktartó

szekrények (2); kempingmatracok; kennelek; képkeretek; kerti bútorok; kézi tükrök [piperetükrök]; kézi

zászlórudak, nem fémből; kikötőbóják; kiságyak; kis létrák, nem fémből; kitömött állatok; kitömött madarak;

komódok, fiókos szekrények; konzolasztalok; konyhai tálalószekrények [bútorok]; koporsók;

koporsószerelvények nem fémből; korall; kórházi ágyak; könyvállványok; könyvespolcok; könyvszekrények;

körömkoptató állvány macskáknak; kulcstartó táblák; ládák, dobozok, nem fémből; lécek, rudak, szegélyek

képkeretekhez (l); lécek, rudak, szegélyek képkeretekhez (2); légpárnák nem gyógyászati használatra; legyezők;

lemezek szintetikus ámbrából; lemezelt beltéri árnyékolók; lépcsőszőnyegekhez rögzítőrudak; lépek kaptárakba;

madárodúk; marmonkannák, nem fémből; masszázsasztalok; matracok; méhkasok, kaptárak; méhsejt;

mellszobrok fából, viaszból, gipszből vagy műanyagból; motorolaj leeresztő tartályok [nem fémből];

mózeskosarak; mozgó függődíszek [dekoráció]; munkapadok, munkaasztalok; műanyag bútorszegélyek;

műanyag címkék; műanyag görgők ablakzsalukhoz; műanyag kapcsok tasakok, zacskók lezárásához; műanyag

kulcskártyák, nem kódolt és nem mágneses; műanyag kulcsok; műanyag lefolyók [szelepek]; műanyag rámpák

járművekhez; műasztalos ipari termékek [bútorok]; műszaki rajzasztalok; művészeti tárgyak fából, viaszból,

gipszből vagy műanyagból; nád [fonóanyag]; nagy kosarak tárgyak szállításához; nem fém ablakgörgők; nem fém

ajtórögzítők; nem fémből készült csőbilincsek; nem fémből készült hordók (l); nem fémből készült hordók (2);

nem fémből készült hordók (3); nem fémből készült kábel- és csőbilincsek; nem fémből készült kapaszkodórudak

fürdőkádakhoz; nem fémből készült konzolok és tartóelemek bútorokhoz; nem fémből készült kulcskarikák; nem

fém görgők [bútorgörgők]; nem fém kosarak; nem fém lakatok; nem fém, nem mechanikus csörlők hajlékony

tömlőkhöz (l); nem fém, nem mechanikus csörlők hajlékony tömlőkhöz (2); nem fém vezetősínek tolóajtókhoz;

nem fém zárószerkezetek ablakokhoz; nem gyógyászati célú légágyak; nyers vagy félig feldolgozott bambusz;

ólak, vackok lakásban tartott kisállatoknak; osztrigahéjak, kagylók (l); osztrigahéjak, kagylók (2); osztrigahéjak,

kagylók (3); ölbevehető asztallapok; öltözőszekrények [bútorok]; padok [bútorok]; palackdugók; palackok

kezeléséhez és szállításához kialakított fedők, nem fémből, sűrített gázokhoz; palackok [tárolók], nem fémből,

sűrített gázokhoz vagy cseppfolyós levegőhöz; palacktartók; párnák, díszpárnák; párnák, fejpárnák; párnák

háziállatoknak; párnák kedvtelésből tartott kisállatok ketrecének bélelésére; pohárszékek, ebédlőszekrények;

postaládák nem fémből vagy falazatból; próbababák; próbababa szabóknak; pulpitusok; puskatartó állványok;

rácsvédők kiságyakhoz, nem ágynemű; rakodólapok anyagmozgatáshoz, nem fémből; rakodólapok, nem fémből;

rakodólapok (szállító), nem fémből; rattan; rendszámtáblák, nem fémből (l); rendszámtáblák, nem fémből (2);

rögzített adagolók kutyaürülék-gyűjtő zacskókhoz, nem fémből; rögzítő dübelek (tiplik), nem fémből; rudak,

póznák, nem fémből; rudak szintetikus ámbrából; ruhafogasok, nem fémből; ruhafogasok, ruhaakasztók, vállfák;

ruhára varrható műanyag vagy gumi címkék; ruhavédő [tároláshoz]; ruhazsákok [ruhásszekrénybe]; sátorkarók,

nem fémből; satupadok [berendezési tárgyak]; spanyolfalak, válaszfalak, paravánok [bútor]; szabadon álló

válaszfalak [bútor]; szakajtók [kenyérkosarak]; szalagok fából; szalmafonatok; szalmafonatok, a gyékények

kivételévei; szalmaszalagok; szalmazsákok; számológép állványok; szaru nyers vagy félig megmunkált

állapotban; szarvasagancsok; szegecsek, nittek, nem fémből; szegek cipőkhöz, nem fémből; székek fémből;

székek [ülések]; szelektív hulladékgyűjtők, nem fémből; szelepek, nem fémből, nem géprészek; szélharang

[dekoráció]; szobainasok; szobrocskák fából, viaszból, gipszből vagy műanyagból (l); szobrocskák fából,

viaszból, gipszből vagy műanyagból (2); szófák; szőnyegek, takarók gyerek járókákhoz; tajtékkő [szepiolit];

tálcák, nem fémből; tányértartók [bútorok]; tárolók, nem fémből [raktározáshoz, szállításhoz]; tárolópolcok;

tartályok folyékony üzemanyaghoz, nem fémből; tartályok, nem fémből, sűrített gázokhoz vagy cseppfolyós

levegőhöz; tartályok, nem fémből, vagy falazatból; tartályzárak, nem fémből; tartók/foglalatok kefékhez;

táskaakasztók, nem fémből; teknősbékapáncél utánzatok; többször használatos pelenkázó alátétek babáknak;

törölközőállványok [bútor]; törülközőadagolók, rögzített, nem fémből; tükörcsempék; tükrök (ezüstözött üveg);

újságtartó állványok; urnák [temetkezési]; úszó konténerek, nem fémből; üres szerszámos dobozok nem fémből;

üres szerszámosládák nem fémből; üvegdugók nem üvegből, fémből vagy gumiból (l); üvegdugók nem üvegből,

fémből vagy gumiból (2); vasúti rakodási mintaszelvények, nem fémből; virágcseréptartó talapzatok; vízágyak,
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nem gyógyászati használatra; vízvezeték szelepek műanyagból vödörhordozó rúd vállra [iga]; zárak járművekhez,

nem fémből; zárak, nem elektromos, nem fémből; zárókupakok, nem fémből; zuhanyülőkék; zsámolyok (l);

zsámolyok (2); zsanérok, csuklóspántok, nem fémből; zsúrkocsik; zsúrkocsik [bútorok] (l); zsúrkocsik [bútorok]

 (2).

 ( 210 ) M 22 02017

 ( 220 ) 2022.08.04.

 ( 731 )  Vitalweb Plus Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Sziklai & Andrejszki Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Vizik

 ( 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.

 ( 210 ) M 22 02019

 ( 220 ) 2022.08.04.

 ( 731 )  ALPHA-VET Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fülöp Balázs, Székesfehérvár

  

( 546 )

 ( 511 ) 1    Tudományos, mezőgazdasági, kertészeti feldolgozatlan műgyanták, műanyagok; anyagok állatbőrök

 cserzéséhez; 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;

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

fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölőszerek (fungicidek), gyomirtó

 szerek (herbicidek).

 35    Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi készítményekhez és gyógyászati eszközökhöz

kapcsolódó nagykereskedelmi szolgáltatások, gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények,

 valamint gyógyászati eszközök kis- és nagykereskedelme.

 ( 210 ) M 22 02020

 ( 220 ) 2022.08.04.

 ( 731 )  ALPHA-VET Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Fülöp Balázs, Székesfehérvár

 ( 541 ) PHYLAXIA

 ( 511 ) 1    Tudományos, mezőgazdasági, kertészeti feldolgozatlan műgyanták, műanyagok; anyagok állatbőrök

 cserzéséhez; 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;

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

fertőtlenítőszerek; kártékony állatok irtására szolgáló készítmények; gombaölőszerek (fungicidek), gyomirtó

 szerek (herbicidek).

 35    Gyógyszerészeti, állatgyógyászati és egészségügyi készítményekhez és gyógyászati eszközökhöz
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kapcsolódó nagykereskedelmi szolgáltatások, gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények,

 valamint gyógyászati eszközök kis- és nagykereskedelme.

 ( 210 ) M 22 02027

 ( 220 ) 2022.08.05.

 ( 731 )  Nemes Galéria Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  9    Letölthető kiadványok, publikációk; interaktív elektronikus kiadványok.

 16    Évkönyvek (nyomtatott kiadványok); oktató jellegű kiadványok; rendszeresen megjelenő nyomtatott

 kiadványok; oktató jellegű kiadványok.

  35    Kiskereskedelmi szolgáltatások művészeti galériák által kínált műtárgyakhoz.

  36    Műtárgyak értékbecslése.

 41    Oktatási és képzési szolgáltatások; kiadványok, online kiadványok megjelentetése; elektronikus kiadványok

multimédiás megjelentetése; művészeti galériák szolgáltatásai; művészeti kiállításokkal kapcsolatos

 szolgáltatások.

  42    Műtárgyak, művészeti alkotások eredetiségvizsgálata; szakvélemények készítése.

 ( 210 ) M 22 02034

 ( 220 ) 2022.08.08.

 ( 731 )  Styron Kft., Kóka (HU)

 ( 740 )  Fábián László, Pécel

  
( 546 )

 ( 511 )  11    Fürdőszoba szerelvények; zuhanyfejek fürdőszobai csapokra; fürdőszobai vízvezeték szerelvények;

WC-tartályok, ciszternák; WC-tartály fogantyúk, lehúzók; WC-ülőkék; öblítő berendezések; öblítőkarok [WC-k

 részei]; öblítőtartályok vízöblítéses WC-khez.

 ( 210 ) M 22 02051

 ( 220 ) 2022.08.09.

 ( 731 )  Forte Network Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Prédl Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Pizza Forte

 ( 511 )  16    Csomagolásra szolgáló kartondobozok; csomagolásra szolgáló papírdobozok; csomagolóanyag kartonból;

csomagolóanyagok; csomagolóanyagok élelmiszerekhez; csomagolóanyagok kartonból; papírból készült

nyomtatott csomagolóanyagok; ételcsomagoló papír; karton- vagy papírdobozok; hirdetőtáblák papírból vagy

kartonból; kartonból készült pizzás dobozok; kartondobozok; kartondobozok csomagoláshoz; kartondobozok

csomagolásra; kartondobozok szállításhoz való csomagolásra; élelmiszer csomagolások részeként értékesített

nyomtatott receptek; étlapok; nyomtatott étlapok; reklámfeliratok kartonból; reklámfeliratok papírból; plakátok,

 falragaszok papírból vagy kartonból; nyomtatott hirdetések; nyomtatott szórólapok; szórólapok.

 30    Calzone; elkészített pizzaételek; előkészített pizzák; elősütött pizzalapok; fagyasztott pizzaalapok; friss

pizzák; nyers pizzák; pizza; pizza alapok; pizzaalapok; pizzalapok; pizzafűszerek; pizzaszószok; szószok pizzára;

tészta pizza készítéshez, pizzatészta; pizzatészták; csokoládé alapú termékek; csokoládédesszertek; gyümölcsös

sütemények/torták; gyümölcsös sütemények; gyümölcsös édességek; majonéz; majonéz alapú szószok; mártások

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 20. szám, 2022.10.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M2588



[ehető]; kevert mártások; fűszeres mártások; fűszernövényes mártások; szószok [ízesítőszerek, fűszeres

mártások]; öntetek, szószok; fogyasztásra kész desszertek [cukrászsütemények]; profiterol; ketchup; ketchup

 [szósz]; ketchupok; majonéz és ketchup alapú kenhető készítmények; paradicsom ketchup; pudingok.

 43    Vállalati vendéglátás (étel és ital szolgáltatása); vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; éttermi foglalási

szolgáltatások; bár- és éttermi szolgáltatások; ételek és italok felszolgálása éttermi vendégek számára; ételek és

italok szolgáltatása éttermi vendégek számára; éttermi szolgáltatások; elvihető ételekkel kapcsolatos

szolgáltatások; elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások; ételek és italok felszolgálása;

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

ételfőzési, melegkonyhai szolgáltatások; ételkészítés; ételkészítési szolgáltatások; pizzériák; salátabárok;

szolgáltatások ételek biztosításához; ételrendelési szolgáltatások; gyorséttermi szolgáltatások; elviteli rendszerű

 gyorséttermi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 02052

 ( 220 ) 2022.08.10.

 ( 731 )  Módos Imre Épületasztalos-ipari Egyéni Cég, Beled (HU)

 ( 541 ) Ablak a természetből

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

 nem fémből; emlékművek nem fémből.

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

 ( 210 ) M 22 02053

 ( 220 ) 2022.08.10.

 ( 731 )  Módos Imre Épületasztalos-ipari Egyéni Cég, Beled (HU)

  

( 546 )

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

 nem fémből; emlékművek nem fémből.

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

 ( 210 ) M 22 02054

 ( 220 ) 2022.08.10.

 ( 731 )  Scoptor Film Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Tenyér Barbara Nóra, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; aikido oktatás; akadémiák

(oktatás); alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása (képzés); állatidomítás, kiképzés; állatkertek szolgáltatásai;

arcfestés; 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; felhasználói értékelések

szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása szórakoztató
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vagy kulturális célokra; fényképészet; filmek feliratozása; filmfelvevő berendezések kölcsönzése;

filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók;

filmszínházi előadások, filmbemutatók; fizikai erőnléti felmérési szolgáltatások edzési célokra; fordítás és

tolmácsolás; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok készítése; golflétesítmények

üzemeltetése; gyakorlati képzés (szemléltetés); hangfelvételek kölcsönzése; hangmérnöki szolgáltatások

rendezvényekhez; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; fitnesz órák vezetése; helyfoglalás

show-műsorokra; idegenvezetős túrák levezetése; időmérés sporteseményeken; iskolák által nyújtott oktatási

szolgáltatások; játékfelszerelések kölcsönzése; játékkaszinók (szerencsejátékok); játékkölcsönzés; játéktermi

szolgáltatások nyújtása; jegyirodai szolgáltatások (szórakoztatás); jelbeszéd fordítása; kalligráfiai (szépírási)

szolgáltatások; karaoke szolgáltatások nyújtása; 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; riporteri szolgáltatások; sado oktatás (japán teázási

szertartással kapcsolatos oktatás); sajátos igényekkel foglalkozó asszisztensek által nyújtott oktatási

szolgáltatások; show-műsorok készítése; rádiós szórakoztatás; show-műsorok szervezése (impresszáriók

szolgáltatásai); sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével; sportlétesítmények üzemeltetése;

sportpályák bérbeadása; sportversenyek rendezése; stadionok bérbeadása; szabadidős létesítmények üzemeltetése;

szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szakmai átképzés; számítógépes hálózatról online

biztosított játékszolgáltatások; személyi edző szolgáltatások (fitnesz edzés); stúdiószolgáltatások; személyes

oktatófórumok rendezése és levezetése; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szépségversenyek

szervezése; szerencsejátékok; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szimulátorokkal nyújtott képzési

szolgáltatások; színházi produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése; szórakozási, szórakoztatási

információk; szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés (kivéve reklámszövegek); táboroztatás; televíziós

szórakoztatás; teniszpályák kölcsönzése; testnevelés; 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; tolmács szolgáltatások;

 tréningszimulátorok bérbeadása.

 ( 210 ) M 22 02058

 ( 220 ) 2022.08.10.

 ( 731 )  Miskolc Városi Közlekedési Zrt., Miskolc (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Utasszállítás villamossal; villamosközlekedés.
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 ( 210 ) M 22 02059

 ( 220 ) 2022.08.10.

 ( 731 )  Miskolc Városi Közlekedési Zrt., Miskolc (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Villamosközlekedés.

 ( 210 ) M 22 02060

 ( 220 ) 2022.08.10.

 ( 731 )  Miskolc Városi Közlekedési Zrt., Miskolc (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Utasszállítás villamossal; villamosközlekedés.

 ( 210 ) M 22 02062

 ( 220 ) 2022.08.10.

 ( 731 )  Miskolc Városi Közlekedési Zrt., Miskolc (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Utasszállítás villamossal; villamosközlekedés.

 ( 210 ) M 22 02063

 ( 220 ) 2022.08.10.

 ( 731 )  Miskolc Városi Közlekedési Zrt., Miskolc (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Utasszállítás villamossal; villamosközlekedés.

 ( 210 ) M 22 02064

 ( 220 ) 2022.08.10.

 ( 731 )  Scoptor Film Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Tenyér Barbara Nóra, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Ajakrúzsok; állatsamponok [nem gyógyszeres állatkozmetikai készítmények]; aloe vera készítmények

kozmetikai célokra; ámbra [illatszer]; ammónia [tisztítószer]; antisztatikus szárítólapok; antisztatikus termékek

háztartási használatra; arcpúder; aromatikus anyagok [esszencia olajok]; bajuszviaszok; balzsamok nem

gyógyászati célokra; basma [kozmetikai színező]; bergamottolaj; borotválkozás utáni arcszeszek;
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borotvaszappan; borotvaszíj paszták; bőrápoló kozmetikumok; bőrfehérítő készítmények; bőrfehérítő krémek;

bőrkonzerváló szerek [fényesítők, fényezők]; cédrusolaj; cipészviasz; cipőkrémek; cipőkrémek, cipőfényezők;

cipő viaszok, waxok; csillagánizs esszencia; csiszolókő; csiszolópapír; csiszolóvászon; csúszásgátló folyadékok

padlókhoz; csúszásgátló viasz padlókhoz; dekormatricák kozmetikai használatra; dezodoráló szappan; dezodorok

emberi használatra vagy állatoknak; dezodorok házi kedvenceknek; dobozos sűrített levegő tisztítási és

portalanítási célokra; dörzsölő szerek; ékszerész csiszolópor [vörös vas-oxid]; eldobható, gőzzel melegített

maszkok, nem gyógyászati célokra; esszenciális citromolaj; esszenciális olajok; éterikus esszenciák; fajdbogyó

olaj; fátyolmaszkok kozmetikai célokra; fehérítő készítmények [színtelenítők] háztartási célokra; fehérítő sók;

fehérítő [színtelenítő] szerek kozmetikai használatra; fehérítő szóda; fém-karbidok [csiszolószerek]; fényesítő

szerek, fényező szerek; fényezőszerek bútorokhoz és padlóhoz; fitokozmetikai készítmények; fogfehérítő csíkok;

fogfehérítő zselék; fogkrémek; fogpaszta; fogprotézisek tisztítására szolgáló készítmények; fogprotézis polírozó

készítmények; folteltávolító, folttisztító készítmények; folyékony latex testfesték kozmetikai célokra; fürdősók

nem gyógyászati használatra; fürdőtea kozmetikai célokra; füstölő; füstölő készítmények [illatszerek]; gerániol;

gyémántpor [csiszolószer]; gyermekkozmetikai cikkek; gyógynövénykivonatok kozmetikai célokra; habkő,

horzsakő; hajápoló folyadékok; hajbalzsamok; hajegyenesítő készítmények; hajfestékek, hajszínezők;

hajhullámosító készítmények; hajspray; heliotropin; henna [kozmetikai festék]; hidrogén-peroxid kozmetikai

célokra; hintőpor, pipere célokra; hűtőspray-k kozmetikai célokra; hüvelyöblítő készítmények személyes higiéniai

vagy dezodorálási célra [piperecikkek]; hüvelyöblítők személyi higiéniai vagy szagtalanítási célokra; illatosított

fa; illatszer készítmények; illóolaj-alapú krémek aromaterápiás alkalmazásra; illóolajok aromaterápiás

használatra; illóolajok, mint ételízesítők; intim lemosók személyi higiéniai célokra, nem gyógyszeres; ionon

[illatszergyártás]; iszapolt kréta [mészfesték]; ízesítők, aromák italokhoz [illóolajok]; izzadásgátló piperecikkek;

izzadásgátló szappan; javelle-víz [vizes nátrium-hipoklorit]; jázminolaj; kékítő mosáshoz; keményítő glazúr, máz

mosáshoz; keményítő mosodai, mosási célokra; kenőcsök kozmetikai célokra; készítmények borotválkozáshoz;

készítmények növények leveleinek csillogóvá tételére; kisállat samponok [nem gyógyszeres ápoló készítmények];

kollagénkészítmények kozmetikai célokra; korund [csiszolószer]; kozmetikai célú folyadékok, oldatok;

kozmetikai festékek; kozmetikai folyadékokkal átitatott kendők; kozmetikai készítmények fogyáshoz; kozmetikai

készítmények fürdőkhöz; kozmetikai készletek; kozmetikai krémek; kozmetikai maszkok; kozmetikai pecsétek,

töltve; kozmetikai szerek; kozmetikai szerek állatok számára; kozmetikai szerek szempillákhoz; kozmetikumok

szemöldökhöz; kölnivíz; körömápoló készítmények; köröm csillám; körömdíszítő matricák; körömlakk lemosó;

körömlakkok; kötszerek körömépítéshez; krémek bőrökhöz; kréta tisztításra; lábizzadásgátló szappanok;

lakkeltávolító termékek, lakklemosók; lefolyócső tisztító készítmények duguláselhárításhoz; leheletfrissítő

készítmények személyes higiéniához; leheletfrissítő lapocskák; leheletfrissítő spray; levegőillatosító

készítmények; levendulaolaj; levendulavíz; mandulaolaj; mandulaszappan; mandulatej kozmetikai használatra;

masszázsgyertyák kozmetikai célokra; masszázs zselék, gélek, nem gyógyászati célokra; menta esszencia

[illóolaj]; menta illatszerekhez; micellás víz; mosodai áztatószerek; mosodai fehérítők; mosodai fényezőszer;

mosodai készítmények; mosószerek/tisztítószerek, nem gyártási műveletekhez és nem gyógyászati használatra;

mosószerrel impregnált ruhák tisztításra; mosószóda tisztításhoz; műkörmök; műszempillák; nád diffúzorok

légfrissítőkhöz; naptejek; napvédő, napozó készítmények [kozmetikumok]; nátronlúg, mosószóda; nem

gyógyhatású fürdőkészítmények; neutralizálók tartóshullámhoz [dauerhez]; olajok kozmetikai célokra; olajok

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

összehúzó/vérzéselállító szerek kozmetikai használatra; padlóviasz eltávolítók [súrolószerek]; parfümvizek,

illatosított vizek; parkettviasz; petróleumzselé kozmetikai célokra; pézsma [illatszer]; polírozó, fényesítő krémek;

polírozó készítmények; polírozó kövek; polírpapír; potpurrik; ragasztószerek kozmetikai használatra;

ragasztószerek műhajak rögzítéséhez; ragasztószerek műszempillákhoz; rózsaolaj; rozsdaeltávolítók;

ruhaillatosító zacskók, tasakok; rúzstokok; samponok; simítószerek [keményítés]; smink; sminkeltávolító

készítményekkel átitatott kendők; sminkeltávolító készítményekkel átitatott vattapamacsok; sminkeltávolító,

sminklemosó készítmények; súroló oldatok; süteményízesítők [illóolajok]; szabóviasz; szafrol; szájvizek, nem

gyógyászati célra; szakáll színezők; szappan; szappanfa kéreg mosáshoz; száraz samponok; szárítószerek
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mosogatógépekbe; szélvédő tisztító folyadékok; szemhéjduplázó tapaszok; szemöblítők, nem gyógyászati

használatra; szemöldökceruzák; szempillaspirál; szilícium-karbid [csiszolószer]; színélénkítő vegyszerek

háztartási használatra [mosás]; színeltávolító készítmények; színezékek pipere használatra; színvesztést megelőző

mosólapok; szőrtelenítő gyanta; szőrtelenítők; tapétatisztító szerek, készítmények; terpének [esszencia olajok];

terpentinolaj zsírtalanításra; terpentin zsírtalanításhoz; testápolási cikkek; testcsillám; testfestékek

(kozmetikumok); textíliák színének élénkítésére szolgáló szappanok; textilpuhító szerek mosáshoz; timsók

[vérzéscsillapítók]; tisztítókészítményekkel átitatott babatörlőkendők; tisztítószerek háztartási használatra;

tisztítótabletták kávéfőzőkhöz; tisztító tejek kozmetikai használatra; tonikok kozmetikai használatra;

tömjénrudak; tripoli kő polírozáshoz; üvegszövet [csiszolóanyag]; vatta kozmetikai használatra; vattapálcikák

kozmetikai célokra; vegyi tisztítókészítmények háztartási célokra; vegytisztító készítmények; viasz kockák

[illatosító készítmények]; viasz parkettához; virágkivonatok [illatszerek]; vízkőeltávolító készítmények háztartási

célokra; vulkáni hamu tisztításra; zselés szempárnák kozmetikai célokra; zsírok kozmetikai célokra; zsírtalanítók,

 nem gyártási folyamatokhoz.

5    Bébiételek; állatpelenkák; biológiai készítmények állatorvosi célokra; biológiai készítmények orvosi célokra;

dezodorok ruházathoz és textilanyagokhoz; egészségügyi fehérneműk; egészségügyi nedvszívó nadrágok

inkontinenciában szenvedőknek; eldobható nedvszívó betétek házi kedvencek ketreceibe; eldobható otthoni

szobatisztaságra szoktató szőnyegek háziállatok számára; eldobható pelenkázóalátétek babáknak; eldobható

úszópelenkák csecsemők számára; fertőtlenítőszerek higiéniai célokra; fogamzásgátló szivacsok; kötszerek;

kötszer, mullpólya, sebkötő géz; kúpok (végbél- vagy hüvely -); melltartóbetét szoptatáshoz; menstruációs

 betétek; nadrágpelenkák babáknak; sebtapaszok; tamponok.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; aikido oktatás; akadémiák

(oktatás); alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása (képzés); állatidomítás, kiképzés; állatkertek szolgáltatásai;

arcfestés; 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; felhasználói értékelések

szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása szórakoztató

vagy kulturális célokra; fényképészet; filmek feliratozása; filmfelvevő berendezések kölcsönzése;

filmforgalmazás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmstúdiók;

filmszínházi előadások, filmbemutatók; fitnesz órák vezetése; fizikai erőnléti felmérési szolgáltatások edzési

célokra; 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

show-műsorokra; idegenvezetős túrák levezetése; időmérés sporteseményeken; iskolák által nyújtott oktatási

szolgáltatások; játékfelszerelések kölcsönzése; játékkaszinók (szerencsejátékok); játékkölcsönzés; játéktermi

szolgáltatások nyújtása; jegyirodai szolgáltatások (szórakoztatás); jelbeszéd fordítása; kalligráfiai (szépírási)

szolgáltatások; karaoke szolgáltatások nyújtása; 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; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem
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letölthető videók biztosítása; óvodák; pályaválasztási tanácsadás; partik tervezése (szórakoztatás); rádió- és

televíziókölcsönzés; rádió- és televízióműsorok készítése; riporteri szolgáltatások; sado oktatás (japán teázási

szertartással kapcsolatos oktatás); sajátos igényekkel foglalkozó asszisztensek által nyújtott oktatási

szolgáltatások; show-műsorok készítése; show-műsorok szervezése (impresszáriók szolgáltatásai);

sportfelszerelések kölcsönzése, a járművek kivételével; sportlétesítmények üzemeltetése; 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); rádiós szórakoztatás; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szépségversenyek szervezése;

szerencsejátékok; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szimulátorokkal nyújtott képzési szolgáltatások;

színházi produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése; szórakozási, szórakoztatási információk;

szórakoztatási szolgáltatások; szövegszerkesztés (kivéve reklámszövegek); táboroztatás; televíziós szórakoztatás;

teniszpályák kölcsönzése; testnevelés; tornatanítás; tördelési szolgáltatások, nem hirdetési célokra;

tréningszimulátorok bérbeadása; 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; tolmács szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 02065

 ( 220 ) 2022.08.10.

 ( 731 )  Miskolc Városi Közlekedési Zrt., Miskolc (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Autóbuszos személyszállító szolgáltatások; személyszállítás autóbusszal.

 ( 210 ) M 22 02066

 ( 220 ) 2022.08.10.

 ( 731 )  Miskolc Városi Közlekedési Zrt., Miskolc (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Autóbusz közlekedés; személyszállítás autóbusszal.

 ( 210 ) M 22 02067

 ( 220 ) 2022.08.10.

 ( 731 )  MobilGarázsBolt.hu Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  JÁMBOR TÓTH KOLLÁTH Ügyvédi Iroda, Miskolc

  
( 546 )

 ( 511 ) 6    Nem nemesfémek és ezek ötvözetei, ércek; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; nem elektromos

fémkábelek és fémvezetékek; fémtartályok tároláshoz vagy szállításhoz; acél építőanyagok; acél merevítők

betonpadlók készítéséhez; acélból készült sínek; acélgerendák; acélkémények; acélkeretek épületekhez;

alumínium ereszcsatornák; alumínium falburkolat; alumínium profilok információs vagy kijelző

berendezésekhez; alumínium támasztékok panelekhez; alumíniumból készült tetőszegélyek;
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alumíniumburkolatok homlokzatokhoz; bevonó fémek; borítólemezek fémből [építés]; burkolatok fémlemezből;

burkolólapok fémből; burkolólapok fémből építéshez; burkolólapok fémből, épületekhez; csavarmenettel ellátott

fém rögzítőlapok; csövek, vezetékek és tömlők, valamint ezekhez való szerelvények, többek között szelepek,

fémből; előregyártott építőelemek fémből; előregyártott fém épületelemek; előregyártott fém épületrészek;

előregyártott fém falak; elválasztófalak (fém -), nem bútorok; építéshez és deszkaburkolatok összeszereléséhez

használt fém konzolok; építéshez használt acéllemezek; építési fém szegélyek, díszlécek; építészeti fémzsaluk;

építőelemek (fém); építőelemek fémből; épülethomlokzati elemek fémből; ereszek [fém építőanyagok];

ereszcsatornák fémből; erősítő, merevítőanyagok fémből, betonhoz; fém burkolatok építéshez; fém burkolatok

homlokzatokhoz; fém burkolatok, panelek; fém burkolóanyagok; fém burkolólapok építéshez; fém burkolólapok,

fémtáblák; fém burkolólapok sétányokhoz; fém burkolólemezek; fém burkolópanelek; fém burkolópanelek

tetőfedéshez; fém csatornák szennyvíz gyűjtésére; fém csatornák szennyvíz elvezetésére; fém csatornák esővíz

gyűjtésére; fém csatornák esővíz elvezetésére; fém csatornák, ereszcsatornák; fém építőanyagok panelek

formájában; fém építőelemek ívek építéséhez; ablakgörgők; ablakkeret rögzítők fémből; ablakpárkányok fémből;

ablakredőnyök, zsaluk fémből; ablakszerelvények fémből; ablaktok-rögzítők fémből; ablaktokok fémből;

ablakzárók, nem elektromos; acélredőnyök; ajtó rögzítők fémből; ajtóbetétek fémből; ajtók építményekhez,

fémből; ajtók és ablakok fémből; ajtókeretek, ajtótokok fémből; ajtókeretek fémből; ajtókilincsek fémből;

ajtókopogtatók fémből; ajtóláncok fémből; ajtónyitó szerkezetek, nem elektromos; ajtórugók, nem elektromos;

ajtószerelvények fémből; ajtóvasalások; alumínium ablakok; ajtózárak fémből; alumínium ajtók; acél tárolósilók;

fém konténerek; fém konténerek, tartályok; fém szerszámos konténerek, kamrák [üres]; fém tartályok szállítási

célokra; fémkonténerek szállításhoz; fémkonténerek [tároláshoz, szállításhoz]; fém görgők garázsajtókhoz;

garázskapuk fémből; előregyártott garázsok fémből; fémből készült moduláris menedékek, csarnokok, garázsok;

ládák, bőröndök, tárolók fémből; fém raktársátrak, tárolósátrak; fém tárolóhelyiségek, fészerek; tárolók

[fémszerkezetek]; tárolópolcok [szerkezetek] fémből; fém hulladék konténerek [tárolók]; fémből készült tárolók

 áru raktározásához és szállításához.

 ( 210 ) M 22 02068

 ( 220 ) 2022.08.10.

 ( 731 )  Miskolc Városi Közlekedési Zrt., Miskolc (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Autóbusz közlekedés; utasszállítás autóbuszon.

 ( 210 ) M 22 02069

 ( 220 ) 2022.08.10.

 ( 731 )  Miskolc Városi Közlekedési Zrt., Miskolc (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Autóbusz közlekedés; utasszállítás autóbuszon.

 ( 210 ) M 22 02070

 ( 220 ) 2022.08.10.

 ( 731 )  Miskolc Városi Közlekedési Zrt., Miskolc (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   39    Autóbusz közlekedés; személyszállítás autóbusszal.

 ( 210 ) M 22 02071

 ( 220 ) 2022.08.10.

 ( 731 )  Miskolc Városi Közlekedési Zrt., Miskolc (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Autóbusz közlekedés; személyszállítás autóbusszal.

 ( 210 ) M 22 02073

 ( 220 ) 2022.08.11.

 ( 731 )  Kocsor Zsolt, Sződliget (HU)

 ( 541 ) HHBZ HIP HOP BOYZ

 ( 511 )  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 02074

 ( 220 ) 2022.08.11.

 ( 731 )  Kocsor Zsolt, Sződliget (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  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 02075

 ( 220 ) 2022.08.10.

 ( 731 )  Magyari Éva, Szekszárd (HU)

 ( 541 ) Ingatlan Angyal

 ( 511 )  36    Ingatlanügynöki szolgáltatások, ingatlanközvetítés; ingatlantanácsadás; ingatlan bérbeadási ügyintézés;

ingatlanok bérbeadása; ingatlanokhoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; ingatlan értékbecslés; tanácsadási

 szolgáltatások ingatlanbecsléssel kapcsolatban; lakossági ingatlanbefektetési tanácsadás.

 41    Oktatás, tanítás; oktatási és tanítási anyagok előállítása és kölcsönzése; tanítási, oktatási tevékenységek

szervezése; oktatási célú előadások szervezése és lebonyolítása; oktatási anyagok fejlesztése; oktatási események

szervezése; oktatási célú tanfolyamok lebonyolítása; online oktatás biztosítása; online oktatási tanfolyamok

 biztosítása; oktatási és képzési szolgáltatások.
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 ( 210 ) M 22 02076

 ( 220 ) 2022.08.10.

 ( 731 )  Sarok Máté, Ács (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Nevelés; szórakoztatás; felső tagozatosok oktatása; képzés és oktatás; középiskolai oktatás; egyetemi vagy

főiskolai oktatás; egyetemi oktatási szolgáltatások; életmentési módszerek oktatása; felnőttoktatási intézmények

által nyújtott oktatási szolgáltatások; felsőoktatási intézmények által nyújtott oktatási szolgáltatások; gyermekek

számára biztosított oktatási szolgáltatások; iskolai szolgáltatások [oktatás]; képzés, tanítás és oktatás biztosítása;

középiskolai oktatási szolgáltatások; levelező oktatás, távoktatás; nyári táborok [szórakoztatás és oktatás]; oktatás

a munkahelyi egészségvédelem és biztonság terén; oktatás biztosítása; oktatás előkészítő iskolákban; oktatás és

képzés biztosítása; oktatás és tanítás; oktatás, tanítás; oktatáshoz kapcsolódó vizsgák szervezése; oktatáshoz

kapcsolódó vizsgák és tesztek szervezése; oktatáshoz kapcsolódó nyomtatott anyagok kiadása; oktatási anyagok

fejlesztése; oktatási anyagok bérbeadása; oktatási anyagok kiadása; oktatási anyagok kölcsönzése; oktatási

anyagok terjesztése; oktatási anyagok bérlete; oktatási anyagok vagy berendezések kölcsönzése; oktatási

bizonyítványok odaítélése; oktatási célú bemutatók rendezése; oktatási célú bemutatók szervezése; oktatási célú

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

oktatási célú hang- és videofelvételek készítése; oktatási célú filmbemutatók; oktatási célú kiállításszervezés;

oktatási célú kiállítások rendezése; oktatási célú konferenciák tervezése; oktatási célú konferenciák szervezése;

oktatási célú kongresszusok szervezése; oktatási célú műhelyek; oktatási célú nyomtatványok kiadása; oktatási

célú összejövetelek rendezése; oktatási célú show-k rendezése; oktatási célú szemléltetés nyújtása; oktatási célú

szemináriumok szervezése; oktatási célú tanfolyamok lebonyolítása; oktatási előadások szervezése; oktatási célú

vetélkedők, versenyek szervezése; oktatási és képzési szolgáltatások; oktatási és képzési szolgáltatások az

egészségügyi ágazathoz kapcsolódóan; oktatási és tanítási szolgáltatások; oktatási és tanítási anyagok előállítása

és kölcsönzése; oktatási intézményi szolgáltatások; oktatási konferenciák rendezése és lebonyolítása; oktatási

kongresszusok szervezése; oktatási konzultációs szolgáltatások; oktatási kurzusok és vizsgák kidolgozása;

oktatási lehetőségek biztosítása fiatalok számára; oktatási szolgáltatások ápolók számára; oktatási szolgáltatások

az egészségügy területén; oktatási szolgáltatások dajkák számára; oktatási szolgáltatások egyetemi szintű

tanfolyamok, kurzusok formájában; oktatási szolgáltatások gyermekeket tanító pedagógusok számára; oktatási

szolgáltatások levelező tanfolyamok formájában; oktatási szolgáltatások nyújtása; oktatási tanfolyamok és

vizsgák kidolgozása; oktatási tevékenységek szervezése nyári táborokhoz; oktatások szervezése és lebonyolítása;

online oktatás biztosítása; online oktatási tanfolyamok biztosítása; online oktatás biztosítása számítógépes

adatbázisból, vagy internet vagy extranet útján; orvosi, egészségügyi oktatási szolgáltatások; óvodás oktatás;

óvodai szolgáltatások [oktatás vagy szórakoztatás]; szemléltetés [oktatási célokra]; tanfolyamok szervezése

oktatási intézményekben; tanítási, oktatási tevékenységek szervezése; vizsgaszervezés [oktatási]; újraélesztés

oktatása; balesetmegelőzés oktatása; elsősegély oktatása; oktatási vizsgáztatás; oktatási tanúsítási szolgáltatások,

 nevezetesen képzés és vizsgáztatás; vizsgáztatással [oktatás] kapcsolatos információnyújtás; felnőttképzés.

 ( 210 ) M 22 02078

 ( 220 ) 2022.08.11.

 ( 731 )  Fizio Medical Kolátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   44    Gyógytornával kapcsolatos egészségügyi ellátás.
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 ( 210 ) M 22 02081

 ( 220 ) 2022.08.11.

 ( 731 )  Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Keresztury Marcell László, Székesfehérvár

  
( 546 )

 ( 511 )   38    Távközlési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 02082

 ( 220 ) 2022.08.11.

 ( 731 )  AURUM FRONS GRAND Korlátolt Felelősségű Társaság, Nyíregyháza (HU)

 ( 740 )  dr. Csüllög Balázs, Nyíregyháza

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 22 02095

 ( 220 ) 2022.08.14.

 ( 731 )  Hidasi Zoltán, Barcs (HU)

 ( 541 ) Csodaszarvas Rejtek

 ( 511 )   31    Élő karácsonyfák; élő karácsonyfák [kivágva]; karácsonyfák; vágott karácsonyfák.

 ( 210 ) M 22 02096

 ( 220 ) 2022.08.14.

 ( 731 )  VENDO BOX Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) VENDO BOX

 ( 511 )  7    Italautomaták.

 35    Eladó nélküli kiskereskedelmi bolt szolgáltatásai élelmiszerrel kapcsolatban; eladó nélküli kiskereskedelmi

 bolt szolgáltatásai itallal kapcsolatban.

 ( 210 ) M 22 02097

 ( 220 ) 2022.08.12.

 ( 731 )  Essity Hygiene and Health Aktiebolag, Göteborg (SE)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest

 ( 541 ) FLEXISHEETS

 ( 511 ) 3    Nedves toalettpapír; folyadékkal átitatott zsebkendők; tisztítószerekkel átitatott törlőruhák; szappanok;

tisztítószerek háztartási használatra; kozmetikai folyadékokkal átitatott törlőkendők; cellulózvatta kozmetikai

felhasználásra; vattapálcikák kozmetikai felhasználásra; sminkeltávolító, sminklemosó készítmények;

folyadékok, oldatok kozmetikai felhasználásra; vattapálcák kozmetikai felhasználásra; kozmetikai

 készítményekkel átitatott kendők smink- és ápolási célokra.

 16    Egészségügyi papír, WC-papír; papír- vagy cellulózzsebkendők; papír- vagy cellulózszalvéták; smink-, arc-

 és törlőkendők; konyhai papír- vagy cellulóztekercsek; arctörlő kendők.

 ( 210 ) M 22 02098

 ( 220 ) 2022.08.12.
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 ( 731 )  Máj Eszter, Győr (HU)

 Resch-Magyarósi Eszter, Rábapatona (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Gyermekek intellektuális képességeinek fejlesztésével kapcsolatos oktatási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 02099

 ( 220 ) 2022.08.15.

 ( 731 )  Hacuka Team Kft., Szombathely (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Kereskedelmi rendezvények lebonyolítása; kereskedelmi vásárok rendezése; áruk bemutatása

kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; árusító standok bérbeadása; divatbemutatók szervezése

promóciós célokból; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; használt

ruhák kiskereskedelmi szolgáltatása; használt táskák, ékszerek, divatkiegészítők kiskereskedelmi szolgáltatása;

 használt cipők kiskereskedelmi szolgáltatása.

 ( 210 ) M 22 02100

 ( 220 ) 2022.08.15.

 ( 731 )  CEE Thematics Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kovács István Roland, Budapest

 ( 541 ) Brigi és Brúnó

 ( 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 02101

 ( 220 ) 2022.08.15.

 ( 731 )  Vidáné Jurinkovits Éva, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Szilágyi Zoltán, Budapest

 ( 541 ) Ganador Shine

 ( 511 )  25    Bikinik; tornaruhák; fürdőruhák, fürdődresszek; fürdőruhák, úszódresszek; női fürdőruhák; ruházat

sportoláshoz; sport felsők, topok; sportnadrágok; sportruházat; strandöltözet; strandruhák; strandruházat;

tornanadrágok; edző nadrág; edző rövidnadrágok, sportos rövidnadrágok; tornaruházat; tréningalsók;

 tréningruhafelsők, melegítőfelsők.

 ( 210 ) M 22 02102

 ( 220 ) 2022.08.15.

 ( 731 )  Szalontai Klaudia Zsanett, Budapest (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 )  20    Ágyak, ágyalapok; álló asztalok; állványok, polcok; árubemutató állványok; asztallapok; asztalok; asztalok

fémből; bakok, kecskelábak [bútorzat]; bútorajtók; bútorlábak; bútorok; csomagtároló szekrények; fából készült

ágyak; faszerkezetek, elválasztók bútorokhoz; fejtámaszok [bútorok]; fekhelyek, ágyak; fémbútorok; fésülködő

asztalok; fiókok [bútorelemek]; fogasok [bútorok]; gardróbok, gardrób szekrények; gurulós számítógép asztal

[bútor]; gyógyszeres szekrények; húsvágó deszkák, vágódeszkák; iratgyűjtő polcok [bútorok]; irodabútorok;

iskolabútorok; kartotéktartó szekrények; kennelek; kerti bútorok; kiságyak; komódok, fiókos szekrények;

konzolasztalok; konyhai tálalószekrények [bútorok]; könyvállványok; könyvespolcok; könyvszekrények;

munkapadok, munkaasztalok; műasztalosipari termékek [bútorok]; műszaki rajzasztalok; öltözőszekrények

[bútorok]; padok [bútorok]; pohárszékek, ebédlőszekrények; puskatartó állványok; spanyolfalak, válaszfalak,

paravánok [bútor]; szabadon álló válaszfalak [bútor]; tányértartók [bútorok]; tárolópolcok; törölközőállványok

 [bútor]; fekhelyek, ágyak házikedvencek részére; fürdőszobai szekrények; élelmiszertartó szekrények.

  42    Műszaki szolgáltatások, tervezői tevékenység.

 ( 210 ) M 22 02103

 ( 220 ) 2022.08.15.

 ( 731 )  Gaál Dóra Ilona, Siklós (HU)

 ( 541 ) Bíbor Birtok

 ( 511 )  29    Bogyós gyümölcsök, konzervált; fermentált gyümölcsök; főtt gyümölcsök; gyümölcs chipsek; gyümölcs

csipsz; gyümölcsalapú koncentrátum főzéshez; gyümölcskocsonya, -zselé; kocsonyák, dzsemek, kompótok,

gyümölcs- és zöldségkrémek; mazsola; savanyított gyümölcsök; szőlőlevelek, feldolgozva; szultán

 [csemegeszőlő].

  33    Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 22 02104

 ( 220 ) 2022.08.15.

 ( 731 )  Serfőző Zsolt, Budapest (HU)

 ( 740 )  Pánszky Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Digitális reklámszolgáltatások; digitális hálózatok útján nyújtott marketing szolgáltatások; digitális

marketing; elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztüli, online reklámozási szolgáltatások; filmrendezés

a reklámfilmek terén; hangfelvételek gyártása marketing célokra; hangfelvételek gyártása reklámozási célokra;

hangfelvételek készítése reklámcélokra; hirdetés elektronikus médián, főként interneten keresztül; hirdetés és

reklámozás; hirdetés folyóiratokban, prospektusokban és újságokban; hirdetés magazinokban; hirdetések

elhelyezése; hirdetések készítése és elhelyezése; hirdetések vagy reklámok gyártás utáni szerkesztési

szolgáltatásai; hirdetési és reklámozási szolgáltatások televíziós, rádiós, postai úton; hirdetési- és

reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk kapcsolódó tanácsadás; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési

felület, idő és média szolgáltatása és bérbeadása; hirdetési hely, idő és média rendelkezésre bocsátása; hirdetési

rovatok készítése; hirdetéssel, reklámozással kapcsolatos információ gyűjtése; hirdetéssel, reklámozással

kapcsolatos adatok terjesztése; hirdetésszervezés; hirdetésszervezés mozikban; interneten használható reklámok

összeállítása; interneten keresztül biztosított hirdetési szolgáltatások; interneten keresztül nyújtott reklámozási

szolgáltatások; internetes marketing; internetes reklámozási szolgáltatások; internetes weboldalakként

használható reklámok összeállítása; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; keresőmotoros marketing

szolgáltatások; keresőoptimalizálás; marketingszolgáltatások; online hirdetői tevékenység számítógépes

hálózaton; online reklám- és marketingszolgáltatások; online reklámozás; online reklámozás számítógépes

kommunikációs hálózatokon keresztül; online weblapok népszerűsítése, reklámozása és marketingje; Pay Per
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Click (PPC) hirdetés; promóciós és reklámozási szolgáltatások; promóciós szolgáltatások; rádió- és tévéreklámok

gyártása és forgalmazása; rádiós és televíziós reklámozás; rádiós és televíziós reklámügynökség hirdetési

szolgáltatásai; rádiós és televíziós reklámozással foglalkozó ügynökség által nyújtott hirdetési szolgáltatások;

rádiós reklámok készítése; rádiós reklámozás; rádiós reklámspotok gyártása; reklám és marketing; reklám- és

marketingszolgáltatások; reklám- és marketingszolgáltatások kommunikációs csatornákon keresztül biztosítva;

reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése; reklám- és marketingszolgáltatások blogokon keresztül

biztosítva; reklám szórólapok elkészítése; reklámanyag frissítése; reklámanyag készítése; reklámanyag

összeállítása; reklámanyag sokszorosítása; reklámanyagok és reklámok készítése, kiadása; reklámanyagok és

-szövegek megjelentetése; reklámanyagok online megjelentetése; reklám- és promóciós anyagok terjesztése;

reklám-, marketing és hirdetési anyagok terjesztése; reklámanyag-terjesztés; reklámanyag-terjesztési

szolgáltatások; reklámhirdetések terjesztése; reklámok és kereskedelmi hirdetések terjesztése; reklámterjesztés;

reklámterjesztési szolgáltatások; reklámterjesztési szolgáltatások internetes online kommunikációs hálózaton

keresztül; hirdetési helyek biztosítása és bérbeadása; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetési hely bérbeadása;

hirdetési felület online kölcsönzése; hirdetési hely rendelkezésre bocsátása; internetes hirdetési felületek

rendelkezésre bocsátása és bérbeadása; weboldalakon található hirdetési helyek bérbeadása; reklámfilmek

 előállítása.

 41    Audio-, video- és multimédiás termékek gyártása, fényképezés; interneten keresztül nyújtott szórakoztatási

szolgáltatások; műholdas televíziós show-k; népszerű szórakoztató szolgáltatások; animációs és élő műsorok

gyártása; audio-, film-, video- és televíziós felvétellel kapcsolatos szolgáltatások; audiofelvételi és -készítési

szolgáltatások; audioprogramok elkészítése; audioszalagok készítése szórakoztatási célokra; audiovizuális

felvételek készítése; élő szórakoztató műsorok rendezése; előre felvett videofilmek elkészítése; előre felvett

mozifilmek elkészítése; eredeti felvételek készítése; mozifilm-gyártási szolgáltatások; mozifilmek gyártása;

mozifilmek készítése; mozifilmek vágása; szórakoztató anyagok készítése videók formájában; szórakoztató

hangfelvételek gyártása; szórakoztató multimédiás műsorok biztosítása televíziós, széles sávú, vezeték nélküli és

online átvitel útján; szórakoztató videoszalagok készítése; televízió- és rádióműsorok tervezése [ütemezése];

televízióműsorok bemutatása; tehetségkutató műsorok készítése; televízióműsorok formátumainak kidolgozása;

televíziós és mozifilmek készítése; televíziós (műsor) gyártás; televíziós műsorok szindikálása; televíziós

műsortervezés [ütemezés]; televíziós, rádiós műsorok és filmek készítése; televíziós show-műsor

készítés/rendezés; televíziós speciális effektek készítése; televíziós stúdió szolgáltatásai; televíziós szórakoztató

műsorok készítése; tévé műsorok készítése; tévéfilmek gyártása; tévéműsorok (el)készítése; tv- és rádióműsor

előkészítés és készítés; tv játékok (műsorok) és animációs mozifilmek készítésével kapcsolatos szolgáltatások;

tv-műsorok szerkesztése [vágása]; élő előadások készítése; élő előadások szervezése és bemutatása; élő

előadásokkal kapcsolatos szolgáltatások; élő show-k készítése; élő show-k rendezése; élő szórakoztatási

szolgáltatások; élő show-műsor készítési szolgáltatások; élő show-műsorok bemutatása; élő szórakoztató

előadások bemutatása; élő szórakoztató események rendezése; élő szórakoztató események bemutatása;

felvételkészítő szolgáltatások; filmek és videofilmek gyártása; filmgyártás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek;

filmgyártási szolgáltatások; filmkészítés stúdiókban; filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; filmszerkesztés,

vágás; hang- és/vagy videofelvételek készítése; hang- és videoszerkesztési szolgáltatások; hang-, film-, video-, és

televíziós stúdió szolgáltatások; rádiós és televíziós műsorok készítése; stúdiószolgáltatások televíziók számára;

stúdiószolgáltatások filmfelvételekhez; szórakoztatási célú filmgyártás; stúdiószolgáltatások; stúdiószolgáltatások

videók rögzítéséhez; kábeltelevíziós műsorok gyártása; show-k és filmek készítése; filmgyártás oktatási célokra;

hang- vagy videostudiók biztosítása; mobileszközökön közvetíthető televízióműsorok készítése; multimédiás

szórakoztatás biztosítása weboldalon keresztül; oktatási célú tévéműsorok készítése; oktatóvideók készítése;

szórakoztató anyagok készítése filmek formájában; szórakoztató anyagok készítése televízióműsorok formájában;

élő szórakoztató műsorok szolgáltatása; előadások rendezése; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás);

 hang- és képfelvételek készítése hang- és képhordozókon.

 ( 210 ) M 22 02106
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 ( 220 ) 2022.08.15.

 ( 731 )  Philip Morris Products S.A., Neuchâtel (CH)

 ( 740 )  Bogsch és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) CLASSIC YELLOW

 ( 511 )   34    Cigaretták.

 ( 210 ) M 22 02107

 ( 220 ) 2022.08.15.

 ( 731 )  Serfőző Zsolt, Budapest (HU)

 ( 740 )  Pánszky Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Jótündérek munkában

 ( 511 )  35    Digitális reklámszolgáltatások; digitális marketing; digitális hálózatok útján nyújtott marketing

szolgáltatások; elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztüli, online reklámozási szolgáltatások;

hangfelvételek gyártása marketing célokra; hangfelvételek gyártása reklámozási célokra; hangfelvételek készítése

reklámcélokra; hirdetés elektronikus médián, főként interneten keresztül; hirdetés és reklámozás; hirdetés

folyóiratokban, prospektusokban és újságokban; hirdetés magazinokban; hirdetések készítése és elhelyezése;

hirdetések vagy reklámok gyártás utáni szerkesztési szolgáltatásai; hirdetési és reklámozási szolgáltatások

televíziós, rádiós, postai úton; hirdetési- és reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk kapcsolódó tanácsadás;

hirdetési felület, idő és média szolgáltatása és bérbeadása; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési hely, idő

és média rendelkezésre bocsátása; hirdetési rovatok készítése; hirdetéssel, reklámozással kapcsolatos információ

gyűjtése; hirdetéssel, reklámozással kapcsolatos adatok terjesztése; hirdetésszervezés; hirdetésszervezés

mozikban; interneten használható reklámok összeállítása; interneten keresztül biztosított hirdetési szolgáltatások;

internetes marketing; internetes reklámozási szolgáltatások; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából;

keresőmotoros marketingszolgáltatások; marketingszolgáltatások; mozireklámok gyártása; mozireklámok; online

hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online reklám- és marketingszolgáltatások; online reklámozás;

online reklámozás számítógépes kommunikációs hálózatokon keresztül; online weblapok népszerűsítése,

reklámozása és marketingje; Pay Per Click (PPC) hirdetés; promóciós és reklámozási szolgáltatások; rádió- és

tévéreklámok gyártása és forgalmazása; rádiós és televíziós reklámozás; rádiós és televíziós reklámügynökség

hirdetési szolgáltatásai; rádiós reklámok készítése; rádiós reklámspotok gyártása; reklám és marketing; reklám- és

marketingszolgáltatások; reklám- és marketingszolgáltatások kommunikációs csatornákon keresztül biztosítva;

reklám- és marketingszolgáltatások blogokon keresztül biztosítva; reklám, marketing és promóciós anyagok

terjesztése; reklám szórólapok elkészítése; reklámanyag összeállítása; reklámanyag sokszorosítása;

reklámanyagok és reklámok készítése, kiadása; reklámanyagok és -szövegek megjelentetése; reklámanyagok

online megjelentetése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámfilmek készítése; reklámszövegek írása;

videofelvételek készítése reklámcélokra; televíziós reklámozás; televíziós reklámok elkészítése; televíziós,

reklámcélú, terméket vagy szolgáltatást bemutató műsorok készítése; reklámozási és marketingszolgáltatások

közösségi médián keresztül biztosítva; reklámozás minden nyilvános kommunikációs eszközön keresztül;

reklám-, marketing és hirdetési anyagok terjesztése; reklámanyag-terjesztési szolgáltatások; reklámok és

kereskedelmi hirdetések terjesztése; reklámterjesztés; reklámterjesztési szolgáltatások; reklámterjesztési

szolgáltatások internetes online kommunikációs hálózaton keresztül; hirdetési helyek biztosítása és bérbeadása;

hirdetési felület kölcsönzése; internetes hirdetési felületek rendelkezésre bocsátása és bérbeadása; filmrendezés a

 reklámfilmek terén.

 41    Forgatókönyv-/szövegkönyvíró szolgáltatások; forgatókönyvírás, nem reklámcélra; animációs és élő

műsorok gyártása; audio-, film-, video- és televíziós felvétellel kapcsolatos szolgáltatások; élő szórakoztató

műsorok rendezése; előre felvett mozifilmek elkészítése; előre felvett videofilmek elkészítése; eredeti felvételek

készítése; audioprogramok elkészítése; audiofelvételi és -készítési szolgáltatások; filmek és videofilmek gyártása;

filmgyártás; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; filmgyártási szolgáltatások; filmrendezés, a reklámfilmek

kivételével; filmszerkesztés, vágás; hang- és/vagy videofelvételek készítése; hang- és videoszerkesztési
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szolgáltatások; hang-, film-, video-, és televíziós stúdió szolgáltatások; mozifilmek készítése; mozifilmek

gyártása; mozifilm-gyártási szolgáltatások; mozifilmek vágása; rádiós és televíziós műsorok készítése;

szórakoztató hangfelvételek gyártása; szórakoztató anyagok készítése videók formájában; szórakoztató

multimédiás műsorok biztosítása televíziós, széles sávú, vezeték nélküli és online átvitel útján; szórakoztató

televíziós műsorok készítése; tehetségkutató műsorok készítése; televízió- és rádióműsorok tervezése

[ütemezése]; televízióműsorok bemutatása; televízióműsorok formátumainak kidolgozása; televíziós műsorok

szindikálása; televíziós (műsor) gyártás; televíziós, rádiós műsorok és filmek készítése; televíziós show-műsor

készítés/rendezés; televíziós speciális effektek készítése; tévéfilmek gyártása; TV-műsorok szerkesztése [vágása];

élő előadások készítése; élő előadások szervezése és bemutatása; élő előadásokkal kapcsolatos szolgáltatások; élő

show-k készítése; élő show-k rendezése; élő show-műsorok bemutatása; élő show-műsor készítési szolgáltatások;

élő szórakoztatási szolgáltatások; élő szórakoztató előadások bemutatása; élő szórakoztató események rendezése;

élő szórakoztató események bemutatása; filmkészítés stúdiókban; felvételkészítő szolgáltatások; szórakoztatási

célú filmgyártás; audio-, video- és multimédiás termékek gyártása, fényképezés; interneten keresztül nyújtott

szórakoztatási szolgáltatások; népszerű szórakoztató szolgáltatások; műholdas televíziós show-k; kábeltelevíziós

műsorok gyártása; show-k és filmek készítése; filmgyártás oktatási célokra; oktatóvideók készítése; oktatási célú

tévéműsorok készítése; előadások rendezése; élő szórakoztató műsorok szolgáltatása; hang- és képfelvételek

készítése hang- és képhordozókon; stúdiószolgáltatások; hang- vagy videostúdiók biztosítása; mobileszközökön

közvetíthető televízióműsorok készítése; multimédiás szórakoztatás biztosítása weboldalon keresztül; versenyek

szervezése (oktatás vagy szórakoztatás); show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; szövegírás;

 szövegkészítési szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 02108

 ( 220 ) 2022.08.15.

 ( 731 )  Simon Renáta, Debrecen (HU)

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 22 02110

 ( 220 ) 2022.08.16.

 ( 731 )  Seprenyi Fanni Edina, Szombathely (HU)

 ( 740 )  Dr. Mészáros Zsuzsa Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 5    Élelmi rost; gyógyászati vagy állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok,

 bébiételek; étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

 ( 210 ) M 22 02111

 ( 220 ) 2022.08.16.

 ( 731 )  Villányi Miklós, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Keserű Barna Arnold, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Oktatási és képzési szolgáltatások; oktatási és képzési szolgáltatások az asztrológia területén; asztrológiai és

spirituális szolgáltatásokkal kapcsolatos képzések és tanfolyamok szervezése; horoszkóp készítéssel kapcsolatos
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képzések és tanfolyamok szervezése; oktatási tananyagok kiadása; fordítási szolgáltatások; megrendelésre történő

 írás nem reklámcélokra; szövegek írása és kiadása, a reklámszövegek kivételével.

 45    Asztrológiai és spirituális szolgáltatások; asztrológiai előrejelzés; jövendőmondás, jóslás; személyre szóló

jóslás tarot kártyából; előrejelzési szolgáltatások jövendőmondás formájában; horoszkóp készítés; horoszkópos

 tanácsadás; kártyavető szolgáltatások; spiritiszta tanácsadás; látnoki szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 02112

 ( 220 ) 2022.08.16.

 ( 731 )  Serfőző Zsolt, Budapest (HU)

 ( 740 )  Pánszky Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; reklámozási szolgáltatások; hirdetés és reklámozás; hirdetési- és reklámszolgáltatások;

hirdetési- és reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk kapcsolódó tanácsadás; reklámok készítése; reklámfilmek

készítése; rádiós reklámozás; rádiós reklámok készítése; televíziós reklámozás; rádió- és tévéreklámok gyártása

és forgalmazása; reklámszövegírás; reklámanyagok terjesztése; reklámügynökségi szolgáltatások;

reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; rádiós és televíziós reklámügynökség hirdetési szolgáltatásai;

információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; online hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton;

hirdetési felület kölcsönzése; hirdetési helyek biztosítása és bérbeadása; utazási ágazattal kapcsolatos hirdetési

szolgáltatások; szállodákkal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; utazások promóciója [reklámozása]; szállodai

üzletvezetés; reklámozás a turizmus és utazás terén; információnyújtás szállodák díjainak összehasonlításával

kapcsolatban; információnyújtás és tanácsadás fogyasztóknak (fogyasztói tanácsadás); információnyújtás

 szállodák összehasonlításával kapcsolatban; hirdetési oldalak készítése.

 39    Utazások szervezése; kirándulások szervezése turisták számára; kirándulások szervezése üdülési csomagok

részeként; üdülési csomagok összeállítása; utazási foglalási szolgáltatások; utazás koordinálása egyének és

 csoportok számára; utazási szolgáltatások; utazások szervezése és lebonyolítása; utazások tervezése.

 41    Filmgyártás, kivéve reklámfilmek; televíziós, rádiós műsorok és filmek készítése; televíziós show-műsor

készítés/rendezés; show-műsorok szervezése (impresszáriók szolgáltatásai); stúdiószolgáltatások; televíziós

szórakoztatás; szórakoztatás; szórakoztató anyagok készítése televízióműsorok formájában; szórakozási,

szórakoztatási információk; szórakoztató show-k rendezése; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás);

 élő előadások szervezése és bemutatása.

 43    Helyfoglalás szállodákban; szállásügynökségek (szállodák, panziók); szállodai szolgáltatások; bebútorozott

ideiglenes szálláshelyek biztosítása; ideiglenes szobabérlés; ideiglenes elszállásolások megszervezése; ideiglenes

elszállásolás biztosítása; szállodák, szállók, panziók, üdülő és turista szálláshelyek; vendéglátási szolgáltatások

[szállásadás]; átmeneti szálláskiadás; ideiglenes szálláshelyek biztosítása vendégek számára; szállásszervezés

turisták számára; szállást és reggelit biztosító szolgáltatások; szállodai szállásbiztosítás; szállodai szálláshely

 szolgáltatások; szállodai szálláshelyek megszervezése; ügynökségi szolgáltatások üdülési szállásfoglaláshoz.

 ( 210 ) M 22 02113

 ( 220 ) 2022.08.16.

 ( 731 )  Serfőző Zsolt, Budapest (HU)

 ( 740 )  Pánszky Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) 5 SÉF - egy hét, egy hűtő

 ( 511 )  35    Reklámozás; reklámozási szolgáltatások; hirdetés és reklámozás; hirdetési- és reklámszolgáltatások;

hirdetési- és reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk kapcsolódó tanácsadás; reklámok készítése; reklámfilmek

készítése; rádiós reklámozás; rádiós reklámok készítése; televíziós reklámozás; rádió- és tévéreklámok gyártása

és forgalmazása; reklámszövegírás; reklámanyagok terjesztése; reklámügynökségi szolgáltatások;

reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; rádiós és televíziós reklámügynökség hirdetési szolgáltatásai;
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bemutatás [promóciós/reklámozási célokra]; termékek és szolgáltatások bemutatása; promóciós, reklám célú

árubemutatás; üzletvezetés éttermek számára; segítségnyújtás éttermek létesítésének és üzemeltetésének üzleti

 menedzsmentjéhez; éttermek igazgatása.

 41    Televíziós, rádiós műsorok és filmek készítése; televíziós show-műsor készítés/rendezés; filmgyártás,

kivéve reklámfilmek; show-műsorok szervezése (impresszáriók szolgáltatásai); elő előadások szervezése és

bemutatása; stúdiószolgáltatások; szórakoztatás; televíziós szórakoztatás; szórakoztató anyagok készítése

televízióműsorok formájában; szórakoztató show-k rendezése; versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás);

 szórakozási, szórakoztatási információk; vendéglátóipari szolgáltatások (szórakoztatás).

 43    Étel előkészítés; étel- és italkészítés; ételek díszítése; ételszobrászat; ételek elkészítésével kapcsolatos

tájékoztatás és tanácsadás; étel- és italkészítéssel kapcsolatos információnyújtás; ételkritikusi szolgáltatások

[információ nyújtása ételekről és italokról]; főzési tanácsadás; konyhaművészettel kapcsolatos konzultációs

szolgáltatások; konzultációs szolgáltatások az ételkészítéssel kapcsolatban; receptekkel kapcsolatos tanácsadás;

sütési technikákkal kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; weboldalon keresztüli tájékoztatás nyújtása a főzés

területén; delikát éttermek, csemegeáruk [éttermek]; éttermek [szolgáltatások]; éttermekkel és bárokkal

 kapcsolatos értékelések készítése; tájékoztatás nyújtása éttermekkel kapcsolatban; éttermek értékelései.

 ( 210 ) M 22 02114

 ( 220 ) 2022.08.16.

 ( 731 )  Batta Melitta Ilona, Budapest (HU)

 ( 541 ) MeliCandy

 ( 511 )  32    Sörök; alkoholmentes italok; ásványvizek és szénsavas vizek; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és

 más készítmények alkoholmentes italok készítéséhez.

  33    Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

 ( 210 ) M 22 02124

 ( 220 ) 2022.08.17.

 ( 731 ) ALPAYA DOGAL VE KOZMETIK URUNLERI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, Esenyurt,

 Istanbul (TR)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Fehérítőkészítmények és egyéb, mosásra szolgáló anyagok; tisztító-, fényesítő-, súroló-, és csiszolószerek;

 szappan; illatszerek, illóolajok, kozmetikai cikkek, hajmosó szerek; fogkrémek.

5    Gyógyszerészeti és állatgyógyászati készítmények; higiéniai termékek gyógyászati célokra; gyógyászati vagy

állatgyógyászati használathoz adaptált diétás élelmiszerek és anyagok, bébiételek; étrend-kiegészítők emberek és

állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok és fogászati mintázóanyagok; fertőtlenítőszerek;

 féregirtó szerek; gombaölő szerek (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 210 ) M 22 02131

 ( 220 ) 2022.08.18.

 ( 731 )  3E International Beruházás-szervező Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  DR. SIMALA ZOLTÁN Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) 3E Csoport

 ( 511 )  37    Elektronikus úton történő építkezési információszolgáltatás; építésfelügyelettel kapcsolatos konzultáció;

építési tanácsadó szolgáltatások; építési projektmenedzsment szolgáltatások; építési tárgyú információk

biztosítása; építési tárgyú információk; építkezéshez kapcsolódó konzultáció; építkezéshez kapcsolódó

információszolgáltatás; építkezési szaktanácsadás; építőipari szaktanácsadási és tájékoztatási szolgáltatások;

építőiparral kapcsolatos információk nyújtása; épületek átépítésével kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások;
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épületek építésével kapcsolatos információs szolgáltatások; épületek építésével kapcsolatos online

információszolgáltatás; épületek és más szerkezetek építésével kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; épületek

felújításával kapcsolatos információszolgáltatás; épületek lebontásához kapcsolódó tanácsadó szolgáltatások;

épületek lebontásával kapcsolatos információszolgáltatás; épületek újjáépítésével kapcsolatos

információszolgáltatás; helyszíni építési projekt-menedzselési szolgáltatások; ingatlanprojektekhez kapcsolódó

építkezésfelügyeleti szolgáltatások; lakóépületekre és építkezésre vonatkozó szaktanácsadás; mélyépítési,

 építőmérnöki tanácsadás.

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

szolgáltatások; építőmérnöki rajzolási szolgáltatások; építőmérnöki munkákhoz kapcsolódó formatervezési

szolgáltatások; építőmérnöki tevékenységgel kapcsolatos műszaki konzultációs szolgáltatások; magasépítéssel

kapcsolatos műszaki konzultációs szolgáltatások; mérnöki projektmenedzsment szolgáltatások; mérnöki

projekttanulmányok; mérnöki tanácsadó szolgáltatások; mérnöki tervezés és konzultáció; mérnökök által végzett

értékelések technológiai területeken; tanácsadás a távközlési mérnöki tevékenység területén; tanácsadási

szolgáltatások mérnöki tervezéssel kapcsolatban; tervezéssel kapcsolatos mérnöki konzultáció; terméktervezéshez

kapcsolódó szaktanácsadói szolgáltatások; építési tervekkel, projektekkel kapcsolatos, számítógéppel segített

tervezési szolgáltatások; építészethez kapcsolódó számítógéppel támogatott tervezési szolgáltatások; építészeti

konzultáció; építészeti szaktanácsadás; építészeti szolgáltatások; építészeti tanácsadó szolgáltatások; építészeti

tervek készítése; építészeti tervezés; építészeti tervezési szolgáltatások; építészeti tervezéssel kapcsolatos

tanácsadó szolgáltatások; építészeti tervező szolgáltatások; építészeti tervrajzok készítésével kapcsolatos

konzultáció; építészettel kapcsolatos szaktanácsadás; konzultációs szolgáltatások az építészettel kapcsolatban;

konzultációs szolgáltatások az építészeti tervezés területén; tanácsadás az építészet és építészeti tervezés

területén; tanácsadási szolgáltatások az építészettel kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások épületek tervezésével

 kapcsolatban; tanácsadási szolgáltatások helyiségek tervezésével kapcsolatban.

 ( 210 ) M 22 02132

 ( 220 ) 2022.08.19.

 ( 731 )  Yadea Technology Group Co., Ltd., Wuxi City (CN)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Navigációs eszközök; számítógépes szoftveralkalmazások, letölthető; visszapillantó kamerák járművekhez;

feszültségszabályozók járművekhez; anyagok elektromos hálózatokhoz, fővezetékekhez [huzalok, kábelek];

elektromos átalakítók; fejvédő eszközök; betörésgátló riasztókészülékek; elektromos zárak; elektromos

 akkumulátorok járművekhez.

 12    Elektromos kerékpárok; kerékpárok; motorkerékpárok; motoros robogók; mopedek; elektromos járművek;

villanymotorok, elektromotorok szárazföldi járművekhez; robogók mozgáskorlátozottaknak; motorkerékpár

motorok; triciklik; szárazföldi, légi, vízi vagy vasúti helyváltoztató eszközök, járművek; távirányítós járművek,

nem játékszerek; gumiabroncsok járműkerekekhez; gépkocsik; kerekek szárazföldi járművekhez; nyergek

motorkerékpárokhoz; vázak motorkerékpárokhoz; háromkerekű áruszállító kerékpárok; gumiabroncs köpenyek;

 motorok szárazföldi járművekhez.

 35    Online hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; üzleti információk nyújtása weboldalon keresztül;

kereskedelmi információs ügynökségek; import-export ügynökségek; értékesítési promóciós szolgáltatások;

marketing szolgáltatások; online piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; konzultáció

személyzeti kérdésekben; vásárlási megrendelések ügyintézése; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai

 készítmények, valamint gyógyászati eszközök kis- és nagykereskedelme.

 ( 210 ) M 22 02134

 ( 220 ) 2022.08.19.

 ( 731 )  Schifter Gergely, Kiskutas (HU)
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 Zubor Ármin, Zalaegerszeg (HU)

 ( 541 ) The Cabinns

 ( 511 ) 6    Nem nemesfémek és ezek ötvözetei, ércek; fém építőanyagok; hordozható fémszerkezetek; nem elektromos

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

 ( 210 ) M 22 02144

 ( 220 ) 2022.08.19.

 ( 731 )  Tellus Manufaktúra Kft., Süttő (HU)

 ( 541 ) VERZSÜNÁDÉ

 ( 511 )  32    Alkoholmentes gyümölcsitalok, alkoholmentes gyümölcskivonatok, alkoholmentes italok, alkoholmentes

koktélok, gyümölcslevek, gyümölcsnektárok, alkoholmentes, izotóniás italok, méz alapú alkoholmentes italok,

 mustok, szőlőmust, szörpök italokhoz, szörpök limonádékhoz, üdítőitalok.

 ( 210 ) M 22 02162

 ( 220 ) 2022.08.24.

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

 ( 541 ) VENARA

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 22 02164

 ( 220 ) 2022.08.24.

 ( 731 )  Dr. Dékány Dóra, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kaliczka Alexandra, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   45    Jogi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 02206

 ( 220 ) 2022.08.29.

 ( 731 )  MIL Trade SRL, Satu Mare (RO)

 ( 740 )  Kiss János József, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 2    Alapozók, primerek; alizarin festékek; alumínium festékek; azbesztet tartalmazó festékek; baktériumölő

festékek; bevonatok kátránypapírhoz [festékek]; bevonó anyagok [festékek]; bitumen lakk; elektromosan vezető

festékek; fafestékek; fémvédő készítmények; festékek és lemosók; festékhígítók; fixálóanyagok [lakkok];

kerámiafestékek; lakkok és politúrok; marószerek, maróanyagok; rozsda elleni olajok; rozsda elleni

tartósítószerek; színezőanyagok; terpentin [hígítóanyag festékekhez]; tűzálló festékek; vaslakk; vezetőképes

 festékek; zománcok festéshez; zománcok [lakkok].

 ( 210 ) M 22 02207

 ( 220 ) 2022.08.29.

 ( 731 )  MENTHOL Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Incze Tamás Álmos, Budapest

 ( 541 ) Miss Life

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

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

 csiszolószerek.
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 ( 210 ) M 22 02208

 ( 220 ) 2022.08.29.

 ( 731 )  MENTHOL Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Incze Tamás Álmos, Budapest

 ( 541 ) Embfresh

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

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

 csiszolószerek.

 ( 210 ) M 22 02210

 ( 220 ) 2022.08.29.

 ( 731 )  MENTHOL Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Incze Tamás Álmos, Budapest

 ( 541 ) Woods

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

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

 csiszolószerek.

 ( 210 ) M 22 02212

 ( 220 ) 2022.08.29.

 ( 731 )  MENTHOL Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Incze Tamás Álmos, Budapest

 ( 541 ) Fresh Breeze

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

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

 csiszolószerek.

 ( 210 ) M 22 02214

 ( 220 ) 2022.08.29.

 ( 731 )  MENTHOL Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Incze Tamás Álmos, Budapest

 ( 541 ) Tango

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

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

 csiszolószerek.

 ( 210 ) M 22 02215

 ( 220 ) 2022.08.29.

 ( 731 )  MENTHOL Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Incze Tamás Álmos, Budapest

 ( 541 ) Sunny Days

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

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

 csiszolószerek.

 ( 210 ) M 22 02216

 ( 220 ) 2022.08.29.

 ( 731 )  DANTE INTERNATIONAL SA, Bucharest (RO)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 541 ) Találj rá a keresés örömére.

 ( 511 ) 9    Számítógépes szoftver; számítógépes programok, letölthető; letölthető számítógépes szoftveralkalmazások;

 letölthető mobilalkalmazás-szoftver; alkalmazási szoftver mobil eszközökhöz.

 35    Reklámozási és eladásösztönző szolgáltatások; üzleti menedzsment; üzleti adminisztráció; üzleti

adminisztráció szállítás és kézbesítés területén; üzletvezetési szolgáltatások a szállítás és kézbesítés területén;

rendelési szolgáltatások; termékrendelési és szállítási szolgáltatások; számítógépes rendelési szolgáltatás; irodai

funkciók; irodai szolgáltatások; online rendelési szolgáltatások; élelmiszer- és vegyesárucikk-rendelési

szolgáltatások; online kiskereskedelmi bolti szolgáltatások; online vegyesárucikk-bolti szolgáltatások;

csomagküldemények nyomon követése, kezelése és irányítása; összehasonlító vásárlási szolgáltatások;

csomagküldemények követése, kezelése és nyomon követése üzleti célú időben történő kézbesítés érdekében;

üzletviteli tanácsadási szolgáltatások szállítás és kézbesítés területén; információk és nyomon követési

információk nyújtása harmadik feleknek átvételi és szállítási állapottal kapcsolatban internet-hozzáférésen és

telefonon keresztül; nyomon követési szolgáltatások, nevezetesen csomagok és dokumentumok elektronikus

nyomon követésének biztosítása mások számára; web alapú rendszer és online portálok biztosítása a fogyasztók

közötti kereskedelem területén a fogyasztók számára, hogy beléphessenek, kezelhessék és módosíthassák

fogyasztói preferenciáikat, hogy a kereskedők felhasználhassák a fogyasztóknak történő szállítási ajánlatok

 létrehozásához és kezeléséhez.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és tárolása.

 42    Tudományos és technológiai szolgáltatások, valamint ezekkel kapcsolatos kutatás és tervezés; ipari elemzési

 és ipari kutatási szolgáltatások; számítógépes hardver és szoftver tervezése és fejlesztése.

 ( 210 ) M 22 02217

 ( 220 ) 2022.08.29.

 ( 731 )  Chen Anbang, Budapest (HU)

 ( 740 )  Wanshida Kft., Budapest

 ( 541 ) GGS

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

[ruházat]; ballonkabátok [ruházat]; bandana kendők; beépített LED-eket tartalmazó ruházat; boák [nyakbavalók];

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

[ruházat]; cilinderek, kürtőkalapok; cipőfelsőrészek (1); cipőfelsőrészek (2); cipőorrok; cipősarkak (1);

cipősarkak (2); cipősarokvédők; csecsemőkelengyék, babakelengyék; csípőszorítók; csősálak; csuklyák, kapucnik

[ruházat]; csúszásgátlók lábbelikhez; díszzsebkendők [ruházat]; dzsekik; egyenruhák; esőruhák; facipők; fátylak

[ruházat]; fejre való sálak, fejkendők; fejszalagok [ruházat]; felsőruházat; fém cipőkellékek; fityulák; fodrász

beterítőkendők; futballcipők; fülvédők [ruházat]; fürdőkőpenyek, furdőköntősők; 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; hónalj védők; horgászmellények; hosszúnadrágok (1); hosszúnadrágok (2);

ingek; izzadságfelszívó alsóruházat; izzadságfelszívó harisnyák; izzadságfelszívó zoknik; jelmezek; jodhpur

nadrágok, lovaglónadrágok; judo egyenruhák; kabátok, dzsekik; kalapáruk (1); kalapáruk (2); kalap vázak;

kamáslik [lábszárvédők] (1); kamáslik [lábszárvédök] (2); karate egyenruhák; karcsúsító anyagokat tartalmazó

ruházat; kemény ingmellek, plasztronok; kerékpáros ruházat; kész bélések [ruházat részei]; készruhák; kesztyűk;

kétujjas kesztyűk (1); kétujjas kesztyűk (2); kézelők [ruházat]; kezeslábasok [felsőruházat]; kimonók; kombinék

[alsónemű]; kötények [ruházat]; kötényruhák; kötöttáruk [ruházat]; lábbelik (1); lábbelik (2); lábszármelegítők;

latex ruházat; legging nadrágok, cicanadrágok; levehető gallérok; libériák, inasruhák; magas szárú lábbelik;

mantilla fátyol; mellények; melltartók; míderek (1); míderek (2); miseingek; miseruhák, kazulák; mitrák,

püspöksüvegek; muffok [ruházat]; műbőr ruházat; nadrágleszorítók, pantallók; nem elektromosan fűtött

lábzsákok; nyakkendők; orárion [egyházi ruházat]; overallok, munkaruhák; öltönyök; öntapadós melltartók; övek
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[ruházat]; papírkalapok [ruházat]; papírruházat; papucsok; parkák; partedlik, elökék, nem papírból; pelerinek;

pénztartó övék [ruházat]; pizsamák; pólók; poncsók; prémsálak [szőrmék]; pruszlikok, míderek, fűzős mellények;

pufi dzsekik [ruházat]; pulóverek; pulóverek, kötött pulóverek; rámák lábbelikhez; rash guard felső ruházat; rövid

ujjú ingek; ruházat gépkocsivezetőknek; ruházati cikkek; ruhazsebek; sálak; sapka ellenzők; sapkák; sapkák,

kerek papi sapkák; sárcipők, gumicsizmák; sarokerősítés harisnyákhoz; selyemövek, vállszalagok; síbakancsok,

sícipök; síkesztyük; sildek, napellenzők [fejfedők]; skortok [sportszoknyák]; spárgatalpú cipők vagy szandálok;

sportcipők (1); sportcipők (2); stoplik futballcipőkhöz; strandcipök; strandruházat; svájcisapkák, barettek;

szandálok; szárik; szarongok; szoknyák; szörmebéléses kabátok; szövetkabátok, felöltők; talárok; talpak

lábbelikhez (1); talpak lábbelikhez (2); teddyk [alsónemü]; tógák; tornacipők; torna- és balettruhák; tornaruházat;

trikó [alsónemü], kombiné; trikók; turbánok; ujjas elökék, nem papírból; úszósapkák; valenki [orosz filccsizma];

vállbetétek western stílusú ingekhez; vállkendők, nagykendök; wetsuit ruhák vízisíeléshez; zoknik; zoknitartók;

 zuhanyzó sapkák.

 ( 210 ) M 22 02224

 ( 220 ) 2022.08.30.

 ( 731 )  BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED, London (GB)

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

 ( 541 ) MIDDAY DREAM

 ( 511 )  34    Cigaretta; nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek; dohánypótlók (nem gyógyászati célokra);

szivarok; szivarkák; öngyújtók dohányzóknak; gyufák; dohányzási cikkek; cigarettapapír; cigarettacsövek;

cigarettaszűrök; zsebben hordható berendezések cigaretták sodrásához; kéziszerszámok dohány papírcsőbe

fecskendezéséhez; elektronikus cigaretta; elektromos cigaretta patronok; elektromos cigaretta-folyadékok;

felfűtendő dohánytermékek; eszközök és tartozékok dohánytermékek felfűtéséhez; belélegzendő dohánypótlók;

dohánypótlókat tartalmazó cigaretták; cigarettatartók; cigarettatárcák; dohánytartalmú snus; dohánytartalmú

 tubák; dohánymentes snus; dohánymentes tubák; dohánymentes nikotin tasakok (nem gyógyászati célokra).

 ( 210 ) M 22 02225

 ( 220 ) 2022.08.30.

 ( 731 )  BRITISH AMERICAN TOBACCO (BRANDS) LIMITED, London (GB)

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

 ( 541 ) MORNING MOMENTS

 ( 511 )  34    Cigaretta; nyers vagy feldolgozott dohány; dohánytermékek; dohánypótlók (nem gyógyászati célokra);

szivarok; szivarkák; öngyújtók dohányzóknak; gyufák; dohányzási cikkek; cigarettapapír; cigarettacsövek;

cigarettaszűrök; zsebben hordható berendezések cigaretták sodrásához; kéziszerszámok dohány papírcsőbe

fecskendezéséhez; elektronikus cigaretta; elektromos cigaretta patronok; elektromos cigaretta-folyadékok;

felfűtendő dohánytermékek; eszközök és tartozékok dohánytermékek felfűtéséhez; belélegzendő dohánypótlók;

dohánypótlókat tartalmazó cigaretták; cigarettatartók; cigarettatárcák; dohánytartalmú snus; dohánytartalmú

 tubák; dohánymentes snus; dohánymentes tubák; dohánymentes nikotin tasakok (nem gyógyászati célokra).

 ( 210 ) M 22 02228

 ( 220 ) 2022.08.30.

 ( 731 )  PENS HOLDING Kft., Szarvas (HU)

 ( 740 )  Dr. Miskolczi Mária, Budapest

  

( 546 )
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 ( 511 )   43    Panziók.

 ( 210 ) M 22 02230

 ( 220 ) 2022.08.30.

 ( 731 )  PENS HOLDING Kft., Szarvas (HU)

 ( 740 )  Dr. Miskolczi Mária, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   12    Hajók; elektromos járművek; jachtok; motoros hajók/kisebb hajók.

  37    Járművek karbantartása és javítása.

 39    Hajók, csónakok kölcsönzése; hajóutak szervezése; kirándulások, túrák, társasutazások szervezése; sétahajó

 szolgáltatások; vízi járművek tárolása.

 41    Klubszolgáltatások [szórakoztatás vagy oktatás]; szabadidős létesítmények üzemeltetése; versenyek

 szervezése [oktatás vagy szórakoztatás].

  43    Éttermi szolgáltatások; szállodai szolgáltatások; vendéglátás.

 ( 210 ) M 22 02231

 ( 220 ) 2022.08.30.

 ( 731 )  Global Perfect Invest Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bodócs és Bodócs Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Anyám Főztje

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 210 ) M 22 02233

 ( 220 ) 2022.08.30.

 ( 731 )  Jászberény Városi Önkormányzat, Jászberény (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Rendezvények, kiállítások, vásárok és bemutatók szervezése kereskedelmi, promóciós és reklámozási

célokra; üzleti bemutatók, rendezvények lebonyolítása; hirdetés és reklámozás; árusító standok bérbeadása;

kereskedelmi vásárok és kiállítások szervezése; kereskedelmi vásárok rendezése és lebonyolítása; vásárok és

kiállítások szervezése kereskedelmi- és reklámcélokra; vásárok szervezése és lebonyolítása kereskedelmi- vagy

reklámcélokra; szakmai bemutatók rendezése; gazdasági és reklámcélú szakvásárok, kiállítások és bemutatók

szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; üzlet célú kiállítások szervezése és

 lebonyolítása.

 41    Élő szórakoztató rendezvények szervezése és lebonyolítása; közösségi kulturális rendezvények szervezése;

kulturális célú rendezvények szervezése; kulturális és művészeti rendezvények szervezése; kulturális

rendezvények szervezése és lebonyolítása; szabadidős rendezvények szervezése; szórakoztatási célú

rendezvényszervezés; szórakoztató és kulturális rendezvények szervezése; szórakoztató rendezvények

lebonyolítása; zenés szórakoztató rendezvények szervezése; szórakoztatási, sport és kulturális tevékenységek;

szórakoztatás; rekreációs, szabadidős fesztiválok szervezése; fesztiválok szervezése; konferenciák, kiállítások és

versenyek szervezése; játékok, vetélkedők és versenyek rendezése; szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztató

tevékenységek lebonyolítása; szórakoztató bemutatók szervezése; vetélkedők rendezése (szórakoztatás);

kulturális tevékenységek; kulturális események lebonyolítása; kulturális célú bemutatók rendezése; képzési célú
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 kiállítások, bemutatók szervezése.

 43    Létesítmények biztosítása vásárokhoz és kiállításokhoz; létesítmények biztosítása konferenciákhoz,

 kiállításokhoz és találkozókhoz, értekezletekhez.

 ( 210 ) M 22 02247

 ( 220 ) 2022.08.31.

 ( 731 )  Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) FUNNY FINGER

 ( 511 )   30    Fagylalt, jégkrém, sorbetek, jégkásák, édességek fagyasztott formában.

 ( 210 ) M 22 02249

 ( 220 ) 2022.08.31.

 ( 731 )  NETVESTOR Pénzügyi és Befektetési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Winkler, Barna és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

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

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

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

 nyomtatáshoz és képzőművészethez.

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

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

 csiszolószerek.

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).

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

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

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

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

zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tojások; tej, sajt, vaj, joghurt 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].

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

 más készítmények alkoholmentes italok készítéséhez.
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 ( 210 ) M 22 02250

 ( 220 ) 2022.08.31.

 ( 731 )  Dr. Kotnyek Balázs, Tótszerdahely (HU)

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

 ( 541 ) VAWIBAG

 ( 511 )  22    Zsákok; csomagoló zsákok textilanyagokból; műanyag csomagoló zsákok; kültéri vázák és más kültéri

dekorációk bevonására szolgáló zsákok; kültéri vázák és más kültéri dekorációk téli védelmére szolgáló zsákok;

zsákok időjárásálló tárolásra; védőhuzatok kültéri dekorációkhoz [nem formára alakított]; ponyva jellegű

 burkolatok; vízhatlan ponyvák.

 ( 210 ) M 22 02254

 ( 220 ) 2022.08.30.

 ( 731 )  Dr. Jungmayer Louis Joseph, Budapest (HU)

 ( 541 ) MU Underground

 ( 511 )  9    Hangfelvétel-hordozók; letölthető hangfelvételek; CD-k.

  25    Pólók; sapkák; ruházati cikkek.

  41    Zenei produkciók; zenei koncertek.

 ( 210 ) M 22 02256

 ( 220 ) 2022.09.01.

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

 ( 740 )  Csurgay Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 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); fürdőkádak (2); 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); lámpaüvegek (2); lámpaüvegek (3);

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); villanykörték (2); vízellátó berendezések; vízelosztó berendezések

 (1); vízelosztó berendezések (2); WC-vízöblítő tartályok; zuhanyok.

 ( 210 ) M 22 02257

 ( 220 ) 2022.09.01.

 ( 731 )  Schrott Regina Adrienn, Szatymaz (HU)

 ( 541 ) Bubu & Mimi
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 ( 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.

 ( 210 ) M 22 02259

 ( 220 ) 2022.09.01.

 ( 731 )  Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Koczkás János Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  41    Biztonságos közúti közlekedéssel kapcsolatos képzés; közlekedésbiztonsággal kapcsolatos oktatási

 szolgáltatások; közlekedésbiztonsági oktatás.

 ( 210 ) M 22 02260

 ( 220 ) 2022.09.01.

 ( 731 )  Böröczky-Asztalos Ágnes, Balatonszemes (HU)

 ( 740 )  Dr. Sudár Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Fagylaltozók, fagylaltozói szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 02281

 ( 220 ) 2022.09.05.

 ( 731 )  Szuperinfó Magyarország Média Kiadói Korlátolt Felelősségű Társaság, Veszprém (HU)

 ( 740 )  dr. Ligeti György, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Ajándék táskák, szatyrok papírból; ajándékcímkék; ajándékdobozok; ajándékkuponok, ajándékutalványok;

ajándékutalványok; asztali határidőnaplók; asztali irattartó állványok; asztalneműk papírból; borítékok; ceruzák;

csomagolóanyagok; csomagolópapír; falinaptárak; fényképek; fényképek [nyomtatott]; folyóiratok; fotóalbumok

és gyűjtő albumok; füzetek; golyóstollak; grafikák; grafikus rajzok; határidőnaplók, előjegyzési naptárak;

hírlevelek; hírek, közlemények [nyomtatott anyagok]; hirdetőtáblák papírból vagy kartonból; hirdetési

kiadványok; hírlevelek a játékok és szerencsejátékok területén; iratgyűjtők, dossziék; iratlefűzők, dossziék;

irattárolók; íróasztali írószer- és iratrendező; íróasztali könyöklő; irodaszerek; jegyzetfüzetek; jogi folyóiratok;

kalligrafikus munkák; kaparós betűk, képek, matricák; kaparós könyvek rajzoláshoz; karikatúrák; kartondobozok;

kártyák; katalógusok; képek; képeskönyvek; képeslapok, levelezőlapok; képregény-könyvek; képzőművészeti

folyóiratok; képzőművészeti könyvek; keresztrejtvények; kifejezetten gyűjthető kártyák tárolására kialakított

tokok; kifejezetten sporttal kapcsolatos témájú gyűjthető kártyák tárolására kialakított tokok; könyvek;

közlemények, kiadványok; kuponfüzetek; kuponok; kvízkártyák; litográfiai kövek; magazin borítók; magazin

mellékletek újságokhoz; magazinok a játékok és szerencsejátékok területén; magazinok, revük [időszaki lapok];

magazinok tárolására szolgáló irattartó dobozok; manga képregények; matricás albumok; mesekönyvek

gyermekeknek; mini fotóalbumok; napilapok; naptárak; nyomdabetűk; nyomdakészletek; nyomdaipari termékek;

nyomtatott brossúrák; nyomtatott folyóiratok, magazinok; nyomtatott hirdetések; nyomtatott horoszkópok;

nyomtatott információs kártyák; nyomtatott információs mappák; nyomtatott naptárak; nyomtatott publikációk;

nyomtatott reklámanyagok; nyomtatott sajtóközlemények, hírközlések; nyomtatott szórólapok; nyomtatott

vállalati újságok; papír bevásárlótáskák, szatyrok; papírból készült nyomtatott reklámtáblák; papírcímkék;

papírzacskók és zsákok; poszterkönyvek; programfüzetek; prospektusok; regények; reklámbrosúrák;

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 20. szám, 2022.10.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M2614



reklámfeliratok kartonból; reklámfeliratok papírból; reklámkiadványok; reklámplakátok; szakkönyvek,

kézikönyvek; szakmai magazinok; színes nyomatok; szórólapok; TV-újságok; üdvözlőkártyák; üdvözlőlapok,

üdvözlőkártyák; újságban megjelenő képregények [nyomtatott anyagok]; újságban megjelenő képregény

 képsorok [nyomtatott anyagok]; újságok; újságpapír.

 35    A reklámokkal kapcsolatos társadalmi tudatosság elemzése; adatfeldolgozás, -rendszerezés és -kezelés;

adatgyűjtés; álláshirdetés; apróhirdetések; apróhirdetési szolgáltatások; cégek bemutatása az interneten és egyéb

médiákban; direkt marketing szolgáltatások; e-sporteseményekhez kapcsolódó marketingszolgáltatások;

e-sporteseményekhez kapcsolódó hirdetési szolgáltatások; e-sporteseményekre vonatkozó népszerűsítő

szolgáltatások; eladási, értékesítési promóciók; előadások, prezentációk szervezése reklámozási célokra;

előfizetés információs médiacsomagra; előfizetés TV-csatornára; előfizetések elektronikus folyóiratokra;

előfizetések távközlés útján nyújtott adatbázis-szolgáltatásokra; előfizetések ügyintézése televíziós csatornákra;

értékesítési promóció audiovizuális média használatával; filmrendezés a reklámfilmek terén; hangfelvételek

gyártása marketing célokra; hangfelvételek gyártása reklámozási célokra; hangfelvételek készítése reklámcélokra;

harmadik fél áruinak és szolgáltatásainak reklámozása olyan szponzorok felkutatása révén, akik az árukat és

szolgáltatásokat kapcsolatba hozzák sporttevékenységekkel; harmadik fél formatervezési mintáinak

népszerűsítése online portfólió biztosításával weboldalon keresztül; harmadik fél termékeinek és szolgáltatásainak

promóciója weboldalakon elhelyezett reklámokkal; harmadik személyek termékeinek és szolgáltatásainak

interneten való reklámozása; harmadik személyek áruinak és szolgáltatásainak globális számítógépes hálózaton

keresztül történő reklámozása; harmadik felek előre fizetett kártyáinak kiskereskedelmi forgalmazása

multimédiás tartalmak vásárlásához; hirdetés elektronikus hirdetőtáblán; hirdetés elektronikus médián, főként

interneten keresztül; hirdetés és reklámozás; hirdetés folyóiratokban, prospektusokban és újságokban; hirdetés

magazinokban; hirdetések elhelyezése; hirdetések és reklámanyagok [szórólapok, prospektusok, reklámcédulák

és minták] terjesztése; hirdetések készítése és elhelyezése; hirdetések vagy reklámok gyártás utáni szerkesztési

szolgáltatásai; hirdetési- és reklám szolgáltatások; hirdetési és reklámozási szolgáltatások televíziós, rádiós, postai

úton; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk kapcsolódó

tanácsadás; hirdetési felület biztosítása újságokban; hirdetési felület, idő és anyagok bérbeadása; hirdetési felület,

idő és média szolgáltatása és bérbeadása; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetési felület online kölcsönzése;

hirdetési hely, idő és média rendelkezésre bocsátása; hirdetési hely rendelkezésre bocsátása; hirdetési hely

rendelkezésre bocsátása elektronikus médiában; hirdetési helyek biztosítása folyóiratokban, újságokban és

magazinokban; hirdetési helyek biztosítása és bérbeadása; hirdetési rovatok készítése; hirdetési szolgáltatások;

hirdetési szolgáltatások részvényekhez és más értékpapírokhoz kapcsolódó ügynöki tevékenységek

népszerűsítésére; hirdetési szolgáltatások az egészségügyi problémák tudatosításának elősegítésére; hirdetési

szolgáltatások a közvélemény figyelmének társadalmi kérdésekre való felhívására; hirdetéssel, reklámozással

kapcsolatos információ gyűjtése; hirdetéssel, reklámozással kapcsolatos adatok terjesztése; hirdetésszervezés;

hűségprogramok szervezése ügyfeleknek kereskedelmi, promóciós és reklámcélokra; interneten használható

reklámok összeállítása; interneten keresztül biztosított hirdetési szolgáltatások; interneten keresztül nyújtott

reklámozási szolgáltatások; internetes marketing; internetes hirdetési felület bérbeadása; internetes reklámozási

szolgáltatások; kereskedelmi és reklámcélú rendezvények szervezése; kereskedelmi- és lakóingatlanokkal

kapcsolatos reklámozás, hirdetés; kiadói szolgáltatások (reklám megjelentetés); kiadványokhoz kapcsolódó

előfizetések ügyintézése; kuponbeszerzési szolgáltatások harmadik fél számára; marketing szolgáltatások;

marketing-tanácsadás és -szolgáltatások; média- és reklámtervek, -koncepciók készítése és megvalósítása;

médiacsomagokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése; médiakapcsolati szolgáltatások; nyereményjátékok,

versenyek, pályázatok szervezése reklámcélokra; online reklám- és marketingszolgáltatások; online reklámozás;

promóciós marketing; promóciós marketing-szolgáltatások audiovizuális média felhasználásával; promóciós,

reklám célú árubemutatás; promóciós szórólapok terjesztése; promóciós szolgáltatások; rádió- és tévéreklámok

gyártása és forgalmazása; rádiós és televíziós reklámügynökség hirdetési szolgáltatásai; rádiós és televíziós

reklámozás; rádiós és televíziós reklámozással foglalkozó ügynökség által nyújtott hirdetési szolgáltatások; rádiós

reklámok készítése; rádiós reklámozás; rádiós reklámspotok gyártása; reklám és marketing; reklám és marketing
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szolgáltatások; reklám- és marketingszolgáltatások kommunikációs csatornákon keresztül biztosítva; reklám- és

marketingszolgáltatások blogokon keresztül biztosítva; reklám- és promóciós anyagok terjesztése; reklám- és

promóciós szerződések készítése harmadik felek számára; reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése;

reklám, prospektusok terjesztése; reklám szórólapok elkészítése; reklámanyag készítése; reklámanyag

összeállítása; reklámanyag sokszorosítása; reklámanyag-terjesztés; reklámanyag-terjesztési szolgáltatások;

reklámanyagok és -szövegek megjelentetése; reklámanyagok és reklámok készítése, kiadása; reklámanyagok

készítése; reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok megjelentetése; reklámanyagok online megjelentetése;

reklámanyagok online terjesztése; reklámanyagok összeállítása, kiadása és terjesztése; reklámanyagok [röplapok,

prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése; reklámanyagok szétosztása; reklámanyagok [szórólapok,

prospektusok, brosúrák, termékminták, főként katalóguson keresztüli távértékesítés céljából] akár külföldi, akár

belföldi terjesztése; reklámanyagok [szórólapok, prospektusok, nyomtatványok, minták] elosztása és terjesztése;

reklámanyagok terjesztése postai úton; reklámanyagok terjesztése [szórólapok, prospektusok és nyomtatványok];

reklámanyagok utcai terjesztése; reklámcélú bemutatók szervezése; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámfilmek

készítése; reklámfelületek és reklámanyagok bérbeadása; reklámhatékonyság és piackutatási elemzés; reklámhely

bérbeadása brosúrákban; reklámhirdetések megjelentetése; reklámhirdetések terjesztése; reklámkampányok

előkészítése; reklámlevél szolgáltatás; reklámlogók tervezése; reklámok elkészítése; reklámok és kereskedelmi

hirdetések terjesztése; reklámok, hirdetések összeállítása; reklámok készítése; reklámok készítése és elhelyezése

mások számára; reklámok megjelenítése mások részére; reklámok terjesztése interneten keresztül; reklámozás

bannerekkel; reklámozás, beleértve harmadik személyek termékeinek és szolgáltatásainak népszerűsítését

nemzetközi sporteseményekhez kapcsolódó szponzori megállapodások és licencszerződések keretében;

reklámozás előkészítése; reklámozás minden nyilvános kommunikációs eszközön keresztül; reklámozás,

promóciós szolgáltatások; reklámozási és promóciós szolgáltatások; reklámprospektusok terjesztése;

reklámszolgáltatások televízióképernyőn megjelenő szövegek segítségével; reklámszórólapok terjesztése;

reklámszövegek írása; reklámszöveg megjelentetési szolgáltatások; reklámszövegek megjelentetése;

reklámszövegek publikálása; reklámszövegek terjesztése; reklámszövegírás; reklámterjesztés; röplapterjesztés;

sajtófigyelés; sajtóreklámozási szolgáltatások; szórólapok kiadása; szórólapok tervezése; telefonos piackutatás;

telefonos marketing; televíziós és rádiós reklámok gyártása; televíziós, reklámcélú, terméket vagy szolgáltatást

bemutató műsorok készítése; televíziós reklámozás; újság előfizetések ügyintézésével kapcsolatos szolgáltatások;

újságelőfizetések; újságelőfizetések adminisztrációjával kapcsolatos szolgáltatások; újságelőfizetések intézése;

újságokkal kapcsolatos reklámszolgáltatások; üzleti- és piackutatás; vásárlói hűségszolgáltatások kereskedelmi-,

promóciós- és/vagy reklámcélokra; videofelvételek készítése reklámcélokra; videofelvételek készítése marketing

 célokra.

 ( 210 ) M 22 02287

 ( 220 ) 2022.09.06.

 ( 731 )  IVM Zrt., Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  Patinorg Kft., Budapest

 ( 541 ) SaveSpringMAX

 ( 511 ) 7    Berendezések használt termékek önműködő visszavételezésére és tárolására; berendezések használt termékek

szétválogatással összekötött önműködő visszavételezésére, kezelésére és elkülönített tárolására; berendezések

termékek tárolására és önműködő kiadására; berendezések különböző termékek tárolására, és felhatalmazás

alapján történő önműködő kiadására; átalakítható tárolótér-részekkel rendelkező berendezések különböző

 termékek tárolására és önműködő kiadására.

 37    Használt termékek önműködő visszavételezésére és tárolására szolgáló berendezések üzembe helyezése,

karbantartása és javítása, valamint kölcsönzése; használt termékek szétválogatással összekötött önműködő

visszavételezésére, kezelésére és elkülönített tárolására szolgáló berendezések üzembe helyezése, karbantartása és

javítása, valamint kölcsönzése; termékek tárolására és önműködő kiadására szolgáló berendezések üzembe

helyezése, karbantartása és javítása, valamint kölcsönzése; különböző termékek tárolására, és felhatalmazás
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alapján történő ömnűködö kiadására szolgáló berendezések üzembe helyezése, karbantartása és javítása, valamint

kölcsönzése; átalakítható tárolótér-részekkel rendelkező, különböző termékek tárolására és önműködő kiadására

 szolgáló berendezések üzembe helyezése, karbantartása és javítása, valamint kölcsönzése.

 ( 210 ) M 22 02288

 ( 220 ) 2022.09.06.

 ( 731 )  IVM Zrt., Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  Patinorg Kft., Budapest

 ( 541 ) SaveBoxMAX

 ( 511 ) 7    Berendezések használt termékek önműködő visszavételezésére és tárolására; berendezések használt termékek

szétválogatással összekötött önműködő visszavételezésére, kezelésére és elkülönített tárolására; berendezések

termékek tárolására és önműködő kiadására; berendezések különböző termékek tárolására, és felhatalmazás

alapján történő önműködő kiadására; átalakítható tárolótér-részekkel rendelkező berendezések különböző

 termékek tárolására és önműködő kiadására.

 37    Használt termékek önműködő visszavételezésére és tárolására szolgáló berendezések üzembe helyezése,

karbantartása és javítása, valamint kölcsönzése; használt termékek szétválogatással összekötött önműködő

visszavételezésére, kezelésére és elkülönített tárolására szolgáló berendezések üzembe helyezése, karbantartása és

javítása, valamint kölcsönzése; termékek tárolására és önműködő kiadására szolgáló berendezések üzembe

helyezése, karbantartása és javítása, valamint kölcsönzése; különböző termékek tárolására, és felhatalmazás

alapján történő önműködő kiadására szolgáló berendezések üzembe helyezése, karbantartása és javítása, valamint

kölcsönzése; átalakítható tárolótér-részekkel rendelkező, különböző termékek tárolására és önműködő kiadására

 szolgáló berendezések üzembe helyezése, karbantartása és javítása, valamint kölcsönzése.

 ( 210 ) M 22 02289

 ( 220 ) 2022.09.06.

 ( 731 )  IVM Zrt., Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  Patinorg Kft., Budapest

 ( 541 ) SaveProMAX

 ( 511 ) 7    Berendezések használt termékek önműködő visszavételezésére és tárolására; berendezések használt termékek

szétválogatással összekötött önműködő visszavételezésére, kezelésére és elkülönített tárolására; berendezések

termékek tárolására és önműködő kiadására; berendezések különböző termékek tárolására, és felhatalmazás

alapján történő önműködő kiadására; átalakítható tárolótér-részekkel rendelkező berendezések különböző

 termékek tárolására és önműködő kiadására.

 37    Használt termékek önműködő visszavételezésére és tárolására szolgáló berendezések üzembe helyezése,

karbantartása és javítása, valamint kölcsönzése; használt termékek szétválogatással összekötött önműködő

visszavételezésére, kezelésére és elkülönített tárolására szolgáló berendezések üzembe helyezése, karbantartása és

javítása, valamint kölcsönzése; termékek tárolására és önműködő kiadására szolgáló berendezések üzembe

helyezése, karbantartása és javítása, valamint kölcsönzése; különböző termékek tárolására, és felhatalmazás

alapján történő önműködő kiadására szolgáló berendezések üzembe helyezése, karbantartása és javítása, valamint

kölcsönzése; átalakítható tárolótér-részekkel rendelkező, különböző termékek tárolására és önműködő kiadására

 szolgáló berendezések üzembe helyezése, karbantartása és javítása, valamint kölcsönzése.

 ( 210 ) M 22 02290

 ( 220 ) 2022.09.06.

 ( 731 )  IVM Zrt., Székesfehérvár (HU)

 ( 740 )  Patinorg Kft., Budapest

 ( 541 ) SaveFlexMAX

 ( 511 ) 7    Berendezések használt termékek önműködő visszavételezésére és tárolására; berendezések használt termékek

szétválogatással összekötött önműködő visszavételezésére, kezelésére és elkülönített tárolására; berendezések
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termékek tárolására és önműködő kiadására; berendezések különböző termékek tárolására, és felhatalmazás

alapján történő önműködő kiadására; átalakítható tárolótér-részekkel rendelkező berendezések különböző

 termékek tárolására és önműködő kiadására.

 37    Használt termékek önműködő visszavételezésére és tárolására szolgáló berendezések üzembe helyezése,

karbantartása és javítása, valamint kölcsönzése; használt termékek szétválogatással összekötött önműködő

visszavételezésére, kezelésére és elkülönített tárolására szolgáló berendezések üzembe helyezése, karbantartása és

javítása, valamint kölcsönzése; termékek tárolására és önműködő kiadására szolgáló berendezések üzembe

helyezése, karbantartása és javítása, valamint kölcsönzése; különböző termékek tárolására, és felhatalmazás

alapján történő önműködő kiadására szolgáló berendezések üzembe helyezése, karbantartása és javítása, valamint

kölcsönzése; átalakítható tárolótér-részekkel rendelkező, különböző termékek tárolására és önműködő kiadására

 szolgáló berendezések üzembe helyezése, karbantartása és javítása, valamint kölcsönzése.

 ( 210 ) M 22 02336

 ( 220 ) 2022.09.09.

 ( 731 )  László Ferenc Gergely, Budapest (HU)

 Stefanik Rudolf Oszkár, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kocsis M. Tamás ügyvéd Kocsis és Szénássy Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; hirdetési hely, idő és média rendelkezésre bocsátása;

reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése; hirdetési felület online kölcsönzése; hirdetési felület

kölcsönzése; internetes hirdetési felületek rendelkezésre bocsátása és bérbeadása; számítógépes hirdetési

szolgáltatások nyújtása; hirdetések elhelyezése; hirdetési és reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk

kapcsolódó tanácsadás; televíziós reklámozás; televíziós reklámügynökség hirdetési szolgáltatásai;

reklámanyagok megjelentetése; reklámfilmek készítése; reklámkampányok előkészítése; reklámok elkészítése;

televíziós vásárlási műsorok készítése; televíziós reklámok gyártása; televíziós, reklámcélú, terméket vagy

 szolgáltatást bemutató műsorok készítése.

 38    Műsorszórási szolgáltatások; előfizetéses televíziós műsorszórás; filmek műholdas sugárzása; filmek

televíziós sugárzása; információk sugárzása televízión keresztül; interaktív televíziósugárzás; interneten és más

kommunikációs hálózatokon keresztül történő audio-, video- és multimédiás műsorszórás; kábeltelevíziós

közvetítéssel kapcsolatos információk szolgáltatása; kábeltelevíziós műsorszórási információk; kommunikáció

biztosítása televíziós átvitel útján; televíziós műsorszolgáltatás, kábelhálózaton keresztül is; televíziós műsorok

közvetítése; televíziós műsorszórás; teleshop műsorok közvetítése; televíziós és kábeles műsorszórási

szolgáltatások; televízióműsorok az interneten keresztül történő közvetítése; televízióműsorok terjesztése

kábelösszeköttetés által; TV programszórás és -közvetítés; televizuális kommunikációs szolgáltatások; televíziós

információközlés; televíziós műsorok vezeték nélküli továbbítása és közvetítése; televíziós programok

közvetítése; televízióstreaming interneten keresztül; kommunikációs szolgáltatások; műholdas televíziós adók

működtetése; televíziós kommunikáció megbeszélésekhez; televízióképernyőn megjelenő szöveg továbbítása,

átvitele; televízióműsorok továbbítása, közvetítése műholdon keresztül; televízióműsorok fogadása az

előfizetőknek való továbbküldés céljából; adatfolyamos (streaming) video-, audio- és televíziós szolgáltatások;

internetes audio streaming [egyidejű vagy azonnali adatfolyam] szolgáltatások; internetes video streaming

[egyidejű vagy azonnali adatfolyam] szolgáltatások; internetes audio- és video streaming [egyidejű vagy azonnali

adatfolyam]; adat-, hang-, videó- és multimédia fájlok továbbítása, beleértve a letölthető fájlokat, valamint a

számítógépes világhálón folyamatosan sugárzott (streaming) fájlokat; videoközvetítés; videoanyagok

meghatározott közönségnek történő terjesztése [narrowcasting]; video-on-demand szolgáltatások; látvány-,

képtovábbítás interaktív multimédiás hálózatokon keresztül; digitális audio és/vagy video közvetítés távközlés

útján; adatok vagy audiovizuális képek terjesztése globális számítógépes hálózaton vagy interneten keresztül;
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telekommunikációs infrastruktúrához való hozzáférés biztosítása harmadik felek [felhasználók] számára;

 távközlési adatátvitel; mozifilmek sugárzása.

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

hálózatokon keresztül; kábeltelevízión keresztül biztosított szórakoztatás; online információk szolgáltatása audio-

és vizuális médiával kapcsolatban; szórakoztatás IPTV-n keresztül; szórakoztatás televíziós hírműsorok

formájában; szórakoztatási célú játék szolgáltatások; szórakoztatási szolgáltatások; televíziós szórakoztatás;

televíziós műsorok készítése; televíziós zenei koncertek; televíziós műsorismertetési szolgáltatások; televíziós

hírműsorok szolgáltatása; televíziós díjátadók vendégül látása [szervezése]; televízióműsorokkal kapcsolatos

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

tévéműsorokhoz kapcsolódó könyvek kiadása; online egyidejű adatfolyammal nyújtott szórakoztató

szolgáltatások; videofilmek kölcsönzése; videós szórakoztató szolgáltatások; automatizált videofelvevő

szolgáltatások; online, nem letölthető videók biztosítása; szórakoztató szolgáltatások nyújtása videofilmeken

keresztül; online szórakoztatás; online kiadói szolgáltatások; mozifilmek kölcsönzése; filmforgalmazás;

szórakoztató anyagok terjesztése; interaktív szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztató szolgáltatások nyújtása

 mozifilmeken keresztül; online elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők.

 ( 210 ) M 22 02337

 ( 220 ) 2022.09.09.

 ( 731 )  Váradi György, Budapest (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 6    Fémcsatornák légkondicionáló berendezésekhez; légkondicionáló vezetékek fémből; csővezetékek (fém -)

 szellőző és légkondicionáló berendezésekhez.

 7    Kompresszorok légkondicionálókhoz; kompresszorok légkondicionáló készülékekhez.

9    Klímaszabályozó digitális termosztátok; vákuumos klímavizsgáló berendezések; távvezérlő készülékek

 légkondicionáló berendezésekhez.

 11    Helyben használt klímaberendezések (ipari használatra); központi klímaberendezések háztartási célokra;

központi klímaberendezések; légkondicionáló szűrők; szűrők légkondicionáló berendezésekhez; elektromos

szűrők légkondicionáló berendezésekhez; szobai légkondicionálók; kombinált fűtő- és légkondicionáló

berendezések; elszívó berendezések (szellőzőrendszerek vagy légkondicionálók); ablakra szerelt légkondicionáló

berendezések (ipari célokra); HVAC rendszerek (fűtő, szellőztető és légkondicionáló); légkondicionáló

készülékekhez használt párásító berendezések; légkondicionálók; légkondicionáló berendezések; hordozható

légkondicionáló berendezések; háztartási légkondicionáló berendezések; háztartási légkondicionáló készülékek;

légkondicionáló egységek lakásokba; ipari légkondicionáló berendezések; légkondicionáló berendezések ipari

használatra; központi típusú légkondicionáló berendezések; légkondicionáló berendezések kereskedelmi

 használatra; légkondicionáló készülékek kereskedelmi használatra.

  17    Szigetelések légkondicionálókhoz.

 19    Vezetékek légkondicionálókhoz, nem fémből; csövek nem fémből, szellőztető és légkondicionáló

 berendezésekhez.

 37    Klímaberendezések felújítása; klímarendszerek beüzemelése; légkondicionálási, klímatechnikai vállalkozási

szolgáltatások; klímarendszerek karbantartásával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; klímarendszerek

javításával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; légkondicionáló-tisztítási szolgáltatások; fűtő, szellőztető és

légkondicionáló berendezések üzembe helyezése, karbantartása és javítása; légkondicionáló berendezések

javítása; légkondicionáló berendezések üzembe helyezése; légkondicionáló berendezések tervszerű szervizelése;

elektronikus vagy légkondicionáló rendszerek karbantartása; légkondicionáló berendezések telepítése és javítása;
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légkondicionáló berendezések felszerelése és javítása; légkondicionáló berendezések javítása és karbantartása;

légkondicionáló berendezések javítása vagy karbantartása; légkondicionáló berendezések épületekbe való

utólagos beszerelése; légkondicionáló berendezések javítása vagy karbantartása (ipari célra); légkondicionáló

berendezések üzembe helyezése, karbantartása és javítása; fűtő-, szellőző- és légkondicionáló berendezések

 épületekbe való utólagos beszerelése.

 40    Légkondicionáló berendezések kölcsönzése; légkondicionáló készülékek bérbeadásával kapcsolatos

 tájékoztatás.

 ( 210 ) M 22 02339

 ( 220 ) 2022.09.09.

 ( 731 )  Siklódi Margit Melinda, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Mozgásoktatás óvodás korú gyermekek számára; mozgástudatossággal kapcsolatos oktatás;

 beszédfejlesztés.

 ( 210 ) M 22 02341

 ( 220 ) 2022.09.12.

 ( 731 )  E-Klub Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) Láthatatlan Vacsora

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

 ( 210 ) M 22 02347

 ( 220 ) 2022.09.13.

 ( 731 )  SOLLIS PergolaPark Kft., Balatonszárszó (HU)

 ( 541 ) SOLLIS

 ( 511 )   35    Pergolák kis- és nagykereskedelme.

 ( 210 ) M 22 02351

 ( 220 ) 2022.09.13.

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

 ( 541 ) BEDANNER

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 22 02352

 ( 220 ) 2022.09.13.

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

 ( 541 ) BOZITEDIN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 22 02353

 ( 220 ) 2022.09.13.

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

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 22 02354

 ( 220 ) 2022.09.13.

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

 ( 541 ) DAVOLEN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 22 02355

 ( 220 ) 2022.09.13.

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

 ( 541 ) ENNEROVAN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 22 02356

 ( 220 ) 2022.09.13.

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

 ( 541 ) LURENSODIN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 22 02357

 ( 220 ) 2022.09.13.

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

 ( 541 ) MIPATEN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 22 02358

 ( 220 ) 2022.09.13.

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

 ( 541 ) PARIBARENZ

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 22 02359

 ( 220 ) 2022.09.13.

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

 ( 541 ) RAVEFFIN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 22 02360

 ( 220 ) 2022.09.13.

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

 ( 541 ) SKENTARON

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 22 02361

 ( 220 ) 2022.09.13.

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

 ( 541 ) SORPOTIX
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 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 22 02362

 ( 220 ) 2022.09.13.

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

 ( 541 ) STERVALT

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 22 02363

 ( 220 ) 2022.09.13.

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

 ( 541 ) SYRUVIN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 22 02364

 ( 220 ) 2022.09.13.

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

 ( 541 ) TANDARUM

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 22 02365

 ( 220 ) 2022.09.13.

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

 ( 541 ) URADOMIN

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 22 02369

 ( 220 ) 2022.09.13.

 ( 731 )  Agrolink Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Herceghalom (HU)

 ( 740 )  Dr. Bogdánffy Péter, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

feldolgozatlan magok és vetőmagok; hagymák, palánták és magok ültetéshez; élő állatok; táplálékok és italok

 állatoknak.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása.

  44    Mezőgazdasági, vízgazdálkodási, kertészeti és erdőgazdasági szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 02370

 ( 220 ) 2022.09.13.

 ( 731 )  Seacon Europe Kft., Székesfehérvár (HU)

 ( 541 ) Seafleet

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

  42    Számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.
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 ( 210 ) M 22 02373

 ( 220 ) 2022.09.13.

 ( 731 )  Bamax Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Balázs Réka, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció.

  37    Építőipari szolgáltatások.

  44    Mezőgazdasági, vízgazdálkodási, kertészeti és erdőgazdasági szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 02374

 ( 220 ) 2022.09.14.

 ( 731 )  Gömöry Emese, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  30    Apró vajas kekszek; aprósütemények; aprósütemények, kekszek; babapiskóták [cukrászsütemények]; bevont

torták; briósok; csokoládé ízű bevonattal részben bevont omlós keksz; csokoládés sütemények; csokoládé

pralinék formájában; csokoládé szeletek; csokoládéból készült pralinék; csokoládékészítmények; csokoládés

 édesipari termékek; csokoládés édességek; édes tészták; ételek (liszttartalmú).

 ( 210 ) M 22 02376

 ( 220 ) 2022.09.14.

 ( 731 )  Zhang Weiwei, Szigetszentmiklós (HU)

 ( 740 )  Meggyesi Zita, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Árubemutatás; célzott marketing; hirdetési és reklám szolgáltatások; marketing szolgáltatások; online

 piactér biztosítása áruk és szolgáltatások eladói és vásárlói részére; termékminták, áruminták terjesztése.

 ( 210 ) M 22 02378

 ( 220 ) 2022.09.14.

 ( 731 )  The Coca-Cola Company, Atlanta, GA (US)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) JOY INSIDE

 ( 511 )  30    Kávé, tea, kakaó, cukor, rizs, tápióka, szágó, pótkávé; liszt és készítmények gabonafélékből, kenyér,

péksütemények és édességek, fagylaltok; méz, melaszszirup; élesztő, sütőpor; só, mustár; ecet, öntetek, fűszeres

 mártások; fűszerek; jég.

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

 szörpök és készítmények italok készítéséhez.

 ( 210 ) M 22 02379
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 ( 220 ) 2022.09.14.

 ( 731 )  Újbuda SMART 11 Üzemeltető és Fejlesztő Nonprofit Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Adatindexek összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; adminisztratív támogatás pályázati felhívások

megválaszolásához; célzott marketing; értekesítési promóciós szolgáltatás; felhasználói értékelési rangsorok

szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélra; felhasználói vélemények szolgáltatása kereskedelmi vagy

reklámcélra; fogyasztói hűségprogramok igazgatása; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület

kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; időpont-emlékeztető

szolgáltatások; iroda funkciók; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése/rendezése; írott

kommunikáció és adatok regisztrálása; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása; kereskedelmi

közvetítői szolgáltatások; kereskedelmi rendezvények lebonyolítása; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és

megállapodások kötése bárkinek; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítás; kereskedelmi vásár rendezése;

keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából; kiskereskedelmi szolgáltatások művészeti galériák által kínált

műtárgyhoz; közönségszolgálati szolgáltatás; közvélemény-kutatás; marketing szolgáltatás; mások számára

márkaidentitást létrehozó reklámszolgáltatás; médiakapcsolati szolgáltatás; online hirdetői tevékenység

számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áru és szolgáltatás eladói és vásárlói részére; Pay Per Click

(PPC) hirdetés; piaci információszerzési szolgáltatás biztosítása; piackutatás; reklámszövegek publikálása;

reklámterjesztés; reklámügynökség, hirdetési ügynökség; számítógépes fájlkezelés, adatkezelés; ügyfélprofil

meghatározása kereskedelmi vagy marketing célra; üzleti értékelés/információ; üzleti információ nyújtása

weboldalon keresztül; üzleti menedzsment előadóművész részére; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; üzleti

vizsgálat, kutatás; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció;

 üzletvitel szabadúszó szolgáltató részére; webindexelés kereskedelmi/reklám célra.

 36    Ajándékutalványok kibocsátása; betéti kártyás fizetések feldolgozása; blokklánc-technológián keresztül

nyújtott elektronikus átutalás; crowdfunding [közösségi finanszírozás]; elektronikus úton történő tranzakciók

(fizetési szolgáltatások); elszámolóházak; értékutalványok kibocsátása; hitelkártyás fizetések feldolgozása;

kedvezmények nyújtása más résztvevő létesítményeknek tagsági kártya használatán keresztül; kriptoeszközök

 elektronikus átvitele; kriptoeszközök pénzügyi átváltása.

 38    Digitális fájlok továbbítása; elektronikus hirdetőtábla szolgáltatás [távközlési szolgáltatás]; elektronikus

levelezés; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz; internetes fórumok biztosítása; közösségi hálózatok forumai

[chat szobák]; podcastok átvitele; távkonferencia szolgáltatások; telekommunikációs csatlakozások biztosítása

egy globális számítógépes hálózathoz; üzenetek és képek továbbítása számítógépek segítségével; üzenetek

 küldése; vezeték nélküli műsorterjesztés; videokonferencia szolgáltatások; video on-demand közvetítések.

 41    Akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; coaching [trening]; digitális zene

szolgáltatása az interneten [nem letölthető]; elektronikus könyvek és folyóiratok online publikálása; elektronikus

sportversenyek szervezése; előadások rendezése; előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása;

e-sport szolgáltatások; eszmecserék, kollokviumok szervezése, lebonyolítása; felhasználói értékelések

szolgáltatása szórakoztató vagy kulturális célokra; felhasználói értékelési rangsorok szolgáltatása szórakoztató

vagy kulturális célokra; fényképészet; filmes kellékek kölcsönzése; filmfelvevő berendezések kölcsönzése;

filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók; fotóriportok készítése; hangversenyek, koncertek szervezése

és lebonyolítása; helyfoglalás show-műsorokra; iskolák által nyújtott oktatási szolgáltatások; jegyirodai

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

kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; mentorálás;

multimédia könyvtári szolgáltatások; művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató

szolgáltatások; nem letölthető filmek biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek

publikálása; nyereményjátékok működtetése; oktatás biztosítása; online elektronikus kiadványok biztosítása, nem

letölthetők; online, nem letölthető videók biztosítása; partik tervezése; podcastok gyártása; show-műsorok

készítése; show-műsorok szervezése [impresszáriók szolgáltatásai]; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos
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tájékoztatás; szemináriumok, szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók; szinkronizálás;

színpadi díszletek kölcsönzése; szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási célú

rendezvényszervezés; szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztató rendezvények lebonyolítása; versenyek

 szervezése [oktatás/szórakoztatás]; zenei produkció.

 42    Adatkódolási szolgáltatások; blokklánc technológiával működő felhasználó-azonosító szolgáltatások;

elektronikus adattárolás; felhasználói hitelesítési szolgáltatások nyújtása egyszeri bejelentkezési (SSO)

technológia alkalmazásával online szoftveralkalmazásokhoz; grafikai tervezés; hálózati kiszolgálók

[webszerverek] bérlete; honlap-alapú adatindexek létrehozása és tervezése harmadik fél számára

[informáciotechnológiai szolgáltatások]; honlaptervezési tanácsadás; internetes keresőmotorok biztosítása;

kutatás a mesterséges intelligencia területén; logótervezési szolgáltatások; mesterséges intelligenciával

kapcsolatos tanácsadás; platform-mint-szolgáltatás (PAAS); számítógépes platformok fejlesztése; számítógépes

rendszerek felügyelete jogosulatlan hozzáférés vagy adatokkal való visszaélés felderítése érdekében;

számítógépes rendszerek felügyelete üzemzavarok elkerülése érdekében; számítógépes rendszerek távfelügyelete

[monitoring]; számítógépes rendszerek tervezése; számítógépes rendszerelemzés; számítógép-programozás;

számítógép-programozás adatfeldolgozáshoz; számítógép szoftver tanácsadás; szoftverek frissítése;

szoftverfejlesztés szoftverkiadás keretében; szoftver-karbantartás; szoftver mint szolgáltatás; szoftvertervezés;

 video- és számítógépes játékok fejlesztése; webtárhely biztosítása internetes oldalakhoz.

 45    Engedélyezés [jogi szolgáltatások] szoftverkiadás keretében; internetes domain-nevek bérbeadása; jogi

dokumentumok elkészítése; licenszekkel kapcsolatos jogi szolgáltatások; online közösségi hálózatok

szolgáltatásai; politikai lobbiszolgáltatások; politikai összejövetelek szervezése; ruházat kölcsönzése; szellemi

tulajdon licenszelése; személyes háttéradatok vizsgálata; személyes levelezési szolgáltatások; szerzői jogok

 kezelése; társasági ismerkedési szolgáltatások [személyes bemutatkozás]; társkereső szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 02405

 ( 220 ) 2022.09.19.

 ( 731 )  Pannon Egyetem, Veszprém (HU)

 ( 740 )  Gál és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  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 02450

 ( 220 ) 2022.09.22.

 ( 731 )  Pont 24 Group Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; hirdetési- és reklámszolgáltatások.

  38    Internetes fórumok biztosítása; elektronikus levelezés, e-mail; hozzáférés biztosítása adatbázisokhoz..

  45    Társkereső szolgáltatások; online közösségi hálózatok szolgáltatásai.
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 ( 210 ) M 22 02530

 ( 220 ) 2022.09.29.

 ( 731 )  URIACH ITALY, S.R.L., Assago Milano (IT)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti készítmények; gyógyszerészeti készítmények és anyagok nőgyógyászati használatra;

hüvelygomba elleni szerek; hüvelyöblítők gyógyászati célokra; hüvelynedvesítők; hüvelysíkosítók; készítmények

gyógyászati használatra; készítmények állatgyógyászati használatra; higiéniai termékek gyógyászati célokra;

diétás anyagok gyógyászati használatra; diétás ételek állatgyógyászati használatra; diétás anyagok

állatgyógyászati használatra; diétás ételek gyógyászati használatra; bébiételek; emberi táplálékkiegészítők;

diéta-kiegészítők állatok számára; tapaszok, kötszeranyagok; fogtömő anyagok; fogszabályozási alginát fogászati

 lenyomatokhoz; fertőtlenítőszerek.

A rovat 204 darab közlést tartalmaz.
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