
 

SZABADALMI KÖZLÖNY 
ÉS VÉDJEGYÉRTESÍTŐ 

A SZELLEMI TULAJDON NEMZETI HIVATALÁNAK  
HIVATALOS LAPJA 

127. ÉVFOLYAM 20. SZÁM 2022. OKTÓBER 28.

TARTALOM 
 
 

A hatósági közlemények rovataiban alkalmazott kódok és rendezési elvek ................................................. 90 

A 2022. évi szabadalmi ügyvivői vizsga tárgyainak körébe tartozó hazai, európai közösségi és  
külföldi jogszabályok, illetve nemzetközi szerződések jegyzéke ................................................................. 93 

Nemzetközi tájékoztatás ............................................................................................................................... 99 

Szabadalmi közlemények ...............................................................................................................P247–P270 

Európai szabadalmi közlemények ............................................................................................. E1381–E1532 

Kiegészítő oltalmi tanúsítványra vonatkozó közlemények ................................................................ S57–S59 

Növényfajta-oltalmi közlemények .............................................................................................................. F17 

Használati minta közlemények ..................................................................................................... U103–U104 

Formatervezési minta közlemények ................................................................................................. D89–D92 

Nemzeti védjegyközlemények ................................................................................................. M2539–M2696 

Nemzetközi védjegyközlemények .............................................................................................. W197–W208 

Intézményi közlemények .............................................................................................................. H124–H136 



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

A hatósági közlemények rovataiban alkalmazott kódok és rendezési elvek 

90 
 

A hatósági közlemények rovataiban 
alkalmazott kódok és rendezési elvek 

 

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

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

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

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

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

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

Együttműködési Tanácsának 
Szabadalmi Hivatala (GCC) 

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

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

Terület 
HN Honduras 
HR Horvátország 
HT Haiti 

HU Magyarország 
IB A Szellemi Tulajdon Világszerve-

zetének (WIPO) Nemzetközi Iro-
dája 

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

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

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

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

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

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

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

Nemzetközi Unió (UPOV) 
XV Visegrádi Szabadalmi Intézet 

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

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

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

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

kedvezmény, illetve a módo-
sítási elsőbbség napja 

(24) a tanúsítvány oltalmi idejének 
kezdete 

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

(40) A közzététel napja 
(50) Műszaki adatok 

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

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

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

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

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

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

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

(65) közzétételi szám (megadott 
szabadalmakkal kapcsolatban) 

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

adatai 
(68) az alapszabadalom lajstrom-

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

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

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

ológiai anyag) letétbe helye-
zésének adatai 

(84) szekvencialista, illetve táblá-
zat 

(86) a nemzetközi (PCT) bejelentés 
száma 

(87) a nemzetközi (PCT) bejelentés 
közzétételi száma 

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

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

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

(94) a tanúsítvány oltalmi idejének 
lejárta 

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

(96) az európai (EP) bejelentés 
adatai 

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

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

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

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

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

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

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

B1 Megadott szabadalmak, növényfaj-
ta-oltalmak 

B2 Korlátozott szabadalmak  
B8 Helyreigazítás a szabadalmi leírá-

sok bibliográfiai adataiban 
B9 Helyreigazítás a szabadalmi leírá-

sokban 
T1 Európai szabadalmi bejelentések 

igénypont fordításának közzététele 
T2 Tájékoztatás európai szabadalmak 

szövege fordításának benyújtásáról 
T3 Európai szabadalmi bejelentések 

igénypontjai fordítás-kijavításának 
közzététele 

T4 Európai szabadalmak szövege for-
dítás-kijavításának közzététele 

T5 Tájékoztatás az Európai Szabadalmi 

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

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

T7 Korlátozott európai szabadalom 
T8 Helyreigazítás európai szabadalmak 

szövege fordításának bibliográfiai 
adataiban 

T9 Helyreigazítás európai szabadalmak 
szövege fordításában 

T10 Európai szabadalom igénypontokon 
kívüli szövegének magyar nyelvű 
fordítása 

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

U9 Helyreigazítás a használati minta-
oltalmi leírásokban 

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

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

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

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

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

közzététel adatai 
(450) a Nemzetközi Irodánál a köz-

zétételt tartalmazó lap száma 
(500) Egyéb adatok 

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

(540) a földrajzi árujelző megneve-
zése 

(541) a megjelölés közönséges 
írásmóddal 

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

(551) együttes vagy tanúsító véd-
jegy 

(552) pozíció- vagy mintázat meg-
jelölés 

(553) mozgás- vagy multimédia 
megjelölés 

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

lapjában történő közzététel 
napja 

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

adatai 
(641) megosztás esetén a korábbi 

bejelentés ügyszáma 
(646) megosztás esetén a korábbi 

védjegy lajstromszáma 
(660) a belső elsőbbség adatai 

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

lajstrom szerinti jogosult vagy 
a lajstromozási eljárásban 
résztvevő bejelentő 

(740) képviselő 
(791) engedélyes 

 

A rovatok rendezési elvei 
 
A szabadalmi és a használati mintaoltalmi 
bejelentések, illetve a megadott szaba-
dalmak és használati mintaoltalmak ada-
tai NSZO-szekciónként, a formatervezési 
mintaoltalmi bejelentések, illetve a meg-
adott formatervezési mintaoltalmak adatai 
a Locarnói Megállapodás szerinti osztá-
lyonként csoportosítva, az első helyen 
szereplő bejelentők nevének betűrendjé-
ben, a növényfajta-oltalmi bejelentések 
ügyszám szerinti sorrendben jelennek 
meg. 
 
Az egyes rovatcímek mellett feltüntetett 
négyjegyű kódok az adott rovatok tar-
talmára utalnak a WIPO 17. szabványa 
szerint. 
 
A szabadalmi bejelentések közzététele 
című rovatban a T betűvel kezdődő do-
kumentumszám az 1996. január 1-je előtti 
bejelentési nappal rendelkező teljes 
vizsgálatú, a H betűvel kezdődő doku-
mentumszám halasztott vizsgálatú sza-
badalmi bejelentésre utal. 
 
Kiegészítő oltalmi tanúsítvány iránti 
bejelentések az ügyszám, a megadott 
kiegészítő oltalmi tanúsítványok a lajst-
romszám szerinti sorrendben jelennek 
meg. 
 
A védjegy és földrajzi árujelző bejelen-
tések a bejelentők nevének betűrendjében, 
a lajstromozások lajstromszám szerinti 
sorrendben jelennek meg.
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A 2022. évi szabadalmi ügyvivői vizsga tárgyainak körébe tartozó hazai, európai közösségi és 

külföldi jogszabályok, illetve nemzetközi szerződések jegyzéke1 

 

 
 

Közzéteszi a Szabadalmi Ügyvivői Vizsgabizottság a 76/1995. (XII. 29.) IKM rendelet (a továbbiakban: 
R.) 5. § (2) bekezdése alapján. 
 
 
a) A szabadalmi, a növényfajta-oltalmi és a használati mintaoltalmi jog és a személyeket a vagyoni értékű 
gazdasági, műszaki és szervezési ismeretek és tapasztalatok vagy ezek összeállítása (know-how) 
tekintetében az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 1. § (2) bekezdése alapján megillető 
védelem [R. 5. § (1) bek. a) pont]:  
 
– 1995. évi XXXIII. törvény a találmányok szabadalmi oltalmáról; 
 
– 20/2002. (XII. 12.) IM rendelet a szabadalmi bejelentés, az európai szabadalmi bejelentésekkel és az 
európai szabadalmakkal, illetve a nemzetközi szabadalmi bejelentésekkel összefüggő beadványok, 
valamint a növényfajta-oltalmi bejelentés részletes alaki szabályairól; 
 
– 26/2004. (II. 26.) Korm. rendelet az egyes termékek kiegészítő oltalmára vonatkozó európai közösségi 
rendeletek végrehajtásához szükséges szabályokról; 
 
– 1994. évi VII. törvény egyes iparjogvédelmi és szerzői jogi jogszabályok módosításáról (20–30. §); 
 
– 61/2006. (III. 23.) Korm. rendelet a biológiai anyagok szabadalmi eljárás céljából való letétbe 
helyezéséről és kezeléséről; 
 
– 141/2008. (V. 16.) Korm. rendelet a szabadalmi bejelentés államtitokká minősítéséhez szükséges eljárás 
részletes szabályairól; 
    
– 1991. évi XXXVIII. törvény a használati minták oltalmáról; 
 
– 18/2004. (IV. 28.) IM rendelet a használati mintaoltalmi bejelentés részletes alaki szabályairól; 
 
– 147/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet egyes iparjogvédelmi beadványok elektronikus úton való 
benyújtására vonatkozó részletes szabályokról; 
 
– 2018. évi LIV. törvény az üzleti titok védelméről; 
 
 
 
 
                                                 
1 Egyes jogszabályok számos ponton és alkalommal módosultak. A jegyzék nem tünteti fel külön a módosításról rendelkező 

jogszabályokat, de a vizsga anyagát értelemszerűen a hatályos változatok képezik. 
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b) A védjegyjog és az egyéb árujelzők oltalma, a formatervezési mintaoltalmi és a topográfia-oltalmi jog, a 
szoftver szerzői jogi védelme és a tisztességtelen piaci magatartás tilalma [R.   5. § (1) bek. b) pont]:  
 
– 1997. évi XI. törvény a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról; 
 
– 16/2004. (IV. 27.) IM rendelet a védjegybejelentés és a földrajzi árujelzőre vonatkozó bejelentés részletes 
alaki szabályairól; 
 
– 147/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet egyes iparjogvédelmi beadványok elektronikus úton való 
benyújtására vonatkozó részletes szabályokról; 
 
– 435/2021. (VII. 16.) Korm. rendelet a szőlő-bor ágazatban folytatott hatósági eljárásokról és teljesítendő 
adatszolgáltatási kötelezettségekről (V. Fejezet); 
 
– 158/2009. (VII. 30.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek, valamint a szeszes 
italok földrajzi árujelzőinek oltalmára irányuló eljárásról és a termékek ellenőrzéséről; 
 
– 2001. évi XLVIII. törvény a formatervezési minták oltalmáról; 
 
– 19/2001. (XI. 29.) IM rendelet a formatervezési mintaoltalmi bejelentés részletes alaki szabályairól; 
 
– 1991. évi XXXIX. törvény a mikroelektronikai félvezető termékek topográfiájának oltalmáról; 
 
– 19/1991. (XII. 28.) IM rendelet a mikroelektronikai félvezetők topográfiájának oltalmára irányuló 
bejelentés részletes alaki szabályairól; 
 
– 1996. évi LVII. törvény a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról (II. és III. 
Fejezet); 
 
– 1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról; 
 
– 138/2014 (IV. 30.) Korm. rendelet az árva mű felhasználásának részletes szabályairól; 
 
– 26/2010. (XII. 28.) KIM rendelet az önkéntes műnyilvántartás részletes szabályairól; 
 
 
c) A külföldi és a nemzetközi iparjogvédelmi jog, az európai szabadalmi jog [R. 5. § (1) bek. c) pont]: 
 
– 1970. évi 18. törvényerejű rendelet az ipari tulajdon oltalmára létesült uniós egyezmények 1967. július 
14-én Stockholmban felülvizsgált, illetve létrehozott szövegének kihirdetéséről; 
   
– 1973. évi 29. törvényerejű rendelet egyes iparjogvédelmi uniós megállapodások kihirdetéséről; 
 
– 2007. évi CXXX. törvény az Európai Szabadalmi Egyezmény 2000-ben felülvizsgált szövegének 
kihirdetéséről; 
 
– 319/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet az Európai Szabadalmi Egyezmény 2000-ben felülvizsgált 
szövegéhez kapcsolódó Végrehajtási Szabályzat kihirdetéséről; 
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– 43/2010 (II. 16.) Korm. rendelet az Európai Szabadalmi Egyezmény 2000-ben felülvizsgált szövegéhez 
kapcsolódó Végrehajtási Szabályzat 2009. március 25-én, az Európai Szabadalmi Szervezet 
Igazgatótanácsának CA/D 2/09. számú határozatával megállapított módosításának kihirdetéséről; 
 
– 44/2010. (II. 26.) Korm. rendelet az Európai Szabadalmi Egyezmény 2000-ben felülvizsgált szövegéhez 
kapcsolódó Végrehajtási Szabályzat 2009. március 25-én, az Európai Szabadalmi Szervezet 
Igazgatótanácsának CA/D 3/09. számú határozatával megállapított módosításának kihirdetéséről; 
 
– 45/2010. (II. 26.) Korm. rendelet az Európai Szabadalmi Egyezmény 2000-ben felülvizsgált szövegéhez 
kapcsolódó Végrehajtási Szabályzat 2009. október 27-én, az Európai Szabadalmi Szervezet 
Igazgatótanácsának CA/D 20/09. számú határozatával megállapított módosításának kihirdetéséről; 
 
– 46/2010. (II. 26.) Korm. rendelet az Európai Szabadalmi Egyezmény 2000-ben felülvizsgált szövegéhez 
kapcsolódó Végrehajtási Szabályzat 2009. október 28-án, az Európai Szabadalmi Szervezet 
Igazgatótanácsának CA/D 18/09. számú határozatával megállapított módosításának kihirdetéséről; 
 
– 2009. évi XXIII. törvény a Londonban, 2000. október 17-én kelt, az európai szabadalmak megadásáról 
szóló Egyezmény 65. cikkének alkalmazásáról szóló Megállapodáshoz való csatlakozásról;  
   
– 1980. évi 14. törvényerejű rendelet a Szabadalmi Együttműködési Szerződés kihirdetéséről; 
 
– 34/2002. (XII. 25.) IM rendelet a Szabadalmi Együttműködési Szerződéshez csatolt Végrehajtási 
Szabályzat szövegének kihirdetéséről; 
 
– 2007. évi CXXXI. törvény a Genfben, 2000. június 1-jén elfogadott Szabadalmi Jogi Szerződés 
kihirdetéséről; 
 
– 320/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet a Szabadalmi Jogi Szerződés mellékletét képező Végrehajtási 
Szabályzat kihirdetéséről; 
 
– 2015. évi LXIX. törvény a Visegrádi Szabadalmi Intézetről szóló megállapodás kihirdetéséről; 
 
– 2022. évi IX. törvény a Magyarország Kormánya és a Visegrádi Szabadalmi Intézet közötti 
Székhely-megállapodás kihirdetéséről; 
 
– 1981. évi 1. törvényerejű rendelet a mikroorganizmusok szabadalmi eljárás céljából történő letétbe 
helyezése nemzetközi elismeréséről szóló Budapesti Szerződés kihirdetéséről; 
 
– 21/2002. (XII. 13.) IM rendelet a mikroorganizmusok szabadalmi eljárás céljából történő letétbe 
helyezése nemzetközi elismeréséről szóló Budapesti Szerződés Végrehajtási Szabályzatának 
kihirdetéséről; 
 

– 1999. évi LXXXIII. törvény a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodáshoz 
kapcsolódó 1989. évi Jegyzőkönyv kihirdetéséről; 

 

– 2009. évi XXVI. törvény a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodáshoz 
kapcsolódó 1989. évi Jegyzőkönyv módosításának kihirdetéséről; 
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– 4/2005. (III. 11.) IM rendelet a védjegyek nemzetközi lajstromozásáról szóló Madridi Megállapodáshoz 
és az ahhoz kapcsolódó 1989. évi Jegyzőkönyvhöz kapcsolódó Közös Végrehajtási Szabályzat 
kihirdetéséről; 
 
– 1999. évi LXXXII. törvény a Szellemi Tulajdon Világszervezetében létrejött Védjegyjogi Szerződés 
kihirdetéséről; 

 
– 3/2005. (III. 11.) IM rendelet a Szellemi Tulajdon Világszervezetében létrejött Védjegyjogi Szerződéshez 
kapcsolódó Végrehajtási Szabályzat kihirdetéséről; 

 
– 2008. évi LX. törvény az olimpiai jelkép oltalmáról szóló, Nairobiban, 1981. szeptember 26-án elfogadott 
szerződés kihirdetéséről; 
 
– 2021. évi XXVIII. törvény a Lisszaboni Megállapodás Eredetmegjelölésekről és Földrajzi Jelzésekről 
Szóló Genfi Szövegének kihirdetéséről; 
 
– 1982. évi 1. törvényerejű rendelet az eredetmegjelölések oltalmára és nemzetközi lajstromozására 
vonatkozó Lisszaboni Megállapodásnak, az 1967. évi július hó 14. napján Stockholmban felülvizsgált 
szövege kihirdetéséről; 
 
– 5/2005. (III. 11.) IM rendelet az eredetmegjelölések oltalmára és nemzetközi lajstromozására vonatkozó 
Lisszaboni Megállapodáshoz kapcsolódó Végrehajtási Szabályzat kihirdetéséről; 
 
– 1983. évi 14. törvényerejű rendelet az új növényfajták oltalmára létesült Nemzetközi Egyezmény 
kihirdetéséről; 
 
– 2002. évi LI. törvény az új növényfajták oltalmára létesült Nemzetközi Egyezmény Genfben, 1991. 
március 19-én felülvizsgált szövegének kihirdetéséről; 
 
– 1984. évi 29. törvényerejű rendelet az ipari minták nemzetközi letétbe helyezésére vonatkozó Hágai 
Megállapodás kihirdetéséről; 
 
– 2004. évi XC. törvény az ipari minták nemzetközi letétbe helyezéséről szóló 1925. évi Hágai 
Megállapodás 1999. július 2-án, Genfben felülvizsgált szövegének kihirdetéséről; 
 
– 6/2005. (III. 11.) IM rendelet az ipari minták nemzetközi letétbe helyezéséről szóló 1925. évi Hágai 
Megállapodás 1960. november 28-án, Hágában és 1999. július 2-án, Genfben felülvizsgált szövegeihez 
kapcsolódó Közös Végrehajtási Szabályzat kihirdetéséről; 
 
– 1998. évi IX. törvény az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) keretében kialakított, a 
Kereskedelmi Világszervezetet létrehozó Marrakesh-i Egyezmény és mellékleteinek kihirdetéséről (1. C) 
Melléklet: Megállapodás a szellemi tulajdonjogok kereskedelmi vonatkozásairól); 
 
– Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és az Amerikai Egyesült Államok Kormánya között a 
szellemi tulajdonról (1993/26. Nemzetközi Szerződés; MK 1993/173. szám); 
 
– az Amerikai Egyesült Államok 1952. évi szabadalmi törvénye, Title 35 U.S. Code (a fontosabb anyagi és 
eljárásjogi rendelkezések); 
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– Leahy-Smith America Invents Act ("Patent Reform Act of 2011")  
 
– az Amerikai Egyesült Államok 1946. évi védjegytörvénye, Lanham Act, Title 15 U.S. Code (a fontosabb 
anyagi és eljárási rendelkezések); 
 
– Japán 1959. évi 121. sz. szabadalmi törvénye (a jogi védelem rendszerének fő vonásai); 
 
– Japán 1959. évi 127. sz. védjegytörvénye (a jogi védelem rendszerének fő vonásai). 
 
 
d) Az Európai Közösség iparjogvédelmi joga [R. 5. § (1) bek. d) pont]: 
 
– az Európai Parlament és a Tanács 469/2009/EK rendelete a gyógyszerek kiegészítő oltalmi 
tanúsítványáról; 
 
– az Európai Parlament és a Tanács 1610/96/EK rendelete a növényvédő szerek kiegészítő oltalmi 
tanúsítványának bevezetéséről; 
 
– az Európai Parlament és a Tanács 1901/2006/EK rendelete (2006. december 12.) a gyermekgyógyászati 
felhasználásra szánt gyógyszerkészítményekről, valamint az 1768/92/EGK rendelet, a 2001/20/EK 
irányelv, a 2001/83/EK irányelv és a 726/2004/EK rendelet módosításáról; 
 
– az Európai Parlament és a Tanács 816/2006/EK rendelete a közegészségügyi problémákkal küzdő 
országokba történő kivitelre szánt gyógyszeripari termékek előállításával kapcsolatos szabadalmak 
kényszerengedélyezéséről; 
 
– az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2436 irányelve a védjegyekre vonatkozó tagállami 
jogszabályok közelítéséről; 
 
– az Európai Parlament és a Tanács 2017/1001 rendelete az európai uniós védjegyről; 
 
– az Európai Parlament és a Tanács 98/71/EK irányelve a formatervezési minták oltalmáról; 
 
– a Tanács 6/2002/EK rendelete a közösségi formatervezési mintáról; 
 
– a Tanács 2100/94/EK rendelete a közösségi növényfajta-oltalmi jogokról; 
 
– az Európai Parlament és a Tanács 2004/48/EK irányelve a szellemi tulajdonjogok érvényesítéséről; 
 
–  az Európai Parlament és a Tanács 608/2013/EU rendelete a szellemi tulajdonjogok vámhatósági 
érvényesítéséről és az 1383/2003/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről; 
 
– az Európai Parlament és a Tanács 1151/2012/EU rendelete a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek 
minőségrendszereiről (földrajzi árujelzők); 
 
– a szeszes italok meghatározásáról, leírásáról, megjelenítéséről, jelöléséről, a szeszes italok elnevezésének 
használatáról az egyéb élelmiszerek megjelenítése és jelölése során, a szeszes italok földrajzi árujelzőinek 
oltalmáról, a mezőgazdasági eredetű etil-alkohol és desztillátumok használatáról az alkoholtartalmú 
italokban, valamint a 110/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2019/787 rendelet (III. 
fejezet - Földrajzi árujelzők); 



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

A 2022. évi szabadalmi ügyvivői vizsga tárgyainak körébe tartozó jogszabályok, illetve nemzetközi szerződések jegyzéke  

 

98 
 

– az Európai Parlament és a Tanács 1308/2013/EU rendelete a mezőgazdasági termékpiacok közös 
szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK 
tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (földrajzi árujelzők); 
 
- az Európai Parlament és a Tanács 251/2014/EU rendelete (2014. február 26.) az ízesített borászati 
termékek meghatározásáról, megnevezéséről, kiszereléséről, jelöléséről és földrajzi árujelzőinek oltalmáról 
és az 1601/91/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről (földrajzi árujelzők); 
 
- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1753 rendelete (2019. október 23.) az Uniónak a Lisszaboni 
Megállapodás eredetmegjelölésekről és földrajzi jelzésekről szóló genfi szövegéhez történő csatlakozását 
követő fellépéséről 
 
 
e) Az iparjogvédelemmel kapcsolatos egyéb – polgári anyagi és eljárási jogi, államigazgatási, pénzügyi, 
szabálysértési, büntetőjogi, nemzetközi magánjogi – ismeretek és a szabadalmi ügyvivői hivatásra 
vonatkozó szabályozás [R. 5. § (1) bek. e) pont]:  
 
– 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (2:55. §); 
 
– 2016. évi CXXX. törvény a polgári perrendtartásról;  
 
– 2016. évi CL. törvény az általános közigazgatási rendtartásról; 
 
– 2012. évi C. törvény a Büntető Törvénykönyvről (XXXVII. Fejezet, 419. §); 
 
– 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 
rendszerről (231. §, XXIX/A. Fejezet);  
 
– 2017. évi XXVIII. törvény a nemzetközi magánjogról (48-49. §); 
 
– 19/2005. (IV. 12.) GKM rendelet a Magyar Szabadalmi Hivatal előtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási 
szolgáltatási díjairól; 
 
– 556/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet az egyes szellemi tulajdonjogokat sértő áruk elleni vámhatósági 
intézkedésekről; 
 
– 1995. évi XXXII. törvény a szabadalmi ügyvivőkről; 
 
– 24/2004. (VI. 30.) IM rendelet a bírósági eljárásban megállapítható szabadalmi ügyvivői költségekről és a 
pártfogó szabadalmi ügyvivő részére megállapítható díjról és költségtérítésről; 
 
– 76/1995. (XII. 29.) IKM rendelet a szabadalmi ügyvivői vizsgáról; 
 
– 1/2015. (I. 22.) IM rendelet a szellemitulajdon-védelmi képesítésekről 
 
– 16/1996. (III. 20.) IKM rendelet a Jedlik Ányos-díj alapításáról és adományozásáról; 
 
– 270/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet az Iparjogvédelmi Szakértői Testület szervezetéről és működéséről. 
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NEMZETKÖZI TÁJÉKOZTATÁS 

 

 

A VÉDJEGYEK NEMZETKÖZI LAJSTROMOZÁSÁRÓL 
SZÓLÓ MADRIDI JEGYZŐKÖNYV 

 
Változás az egyedi díjak összegében: Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság 

 
1. Összhangban a Madridi Jegyzőkönyvhöz kapcsolódó Végrehajtási Szabályzat 35. szabály (2) bekezdés   
d) pontjával, a WIPO főigazgatója új egyedi díjakat állapított meg svájci frankban, amelyek akkor 
fizetendőek, ha a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaságot egy nemzetközi bejelentésben vagy a 
nemzetközi lajstromozást követő utólagos megjelölésben megjelölték, illetve, ha egy nemzetközi 
lajstromozás megújítása tekintetében a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaságot megjelölték. 
 
2. 2022. október 20-tól a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság tekintetében fizetendő új egyedi díjak a 
következők: 
 

Megnevezés Összeg 
(svájci frankban) 

2022. október 19-ig 2022. október 20-től 

Bejelentés vagy 
utólagos 

megjelölés 

- egy áru- vagy szolgáltatási 
osztályra 

- minden egyes további 
osztályra 

 
91 
 

65 

 
71 
 

51 

Megújítás 

- egy áru- vagy szolgáltatási 
osztályra 

- minden egyes további 
osztályra 

 
91 
 

65 

 
71 
 

51 
 
 
3. Ezek a díjak akkor fizetendőek, ha 
 
a) a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaságot megjelölték egy olyan nemzetközi bejelentésben, amely 
a származási hivatalhoz 2022. október 20-án vagy azt követően beérkezett; vagy 
b) a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaság a tárgya egy olyan utólagos megjelölésnek, amely a 
jogosult Szerződő Felének hivatalához 2022. október 20-án vagy azt követően beérkezett, vagy amelyet 
közvetlenül a WIPO Nemzetközi Irodájánál ezen a napon vagy azt követően nyújtottak be; vagy 
c) a Laoszi Népi Demokratikus Köztársaságot olyan nemzetközi lajstromozásban jelölték meg, amelyet 
2022. október 20-án vagy azt követően újítottak meg. 
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Változás az egyedi díjak összegében: Pakisztán 
 
1. Összhangban a Madridi Jegyzőkönyvhöz kapcsolódó Végrehajtási Szabályzat 35. szabály (2) bekezdés   
d) pontjával, a WIPO főigazgatója új egyedi díjakat állapított meg svájci frankban, amelyek akkor 
fizetendőek, ha Pakisztánt egy nemzetközi bejelentésben vagy a nemzetközi lajstromozást követő utólagos 
megjelölésben megjelölték, illetve, ha egy nemzetközi lajstromozás megújítása tekintetében Pakisztánt 
megjelölték. 
 
2. 2022. október 20-tól a Pakisztán tekintetében fizetendő új egyedi díjak a következők: 
 

Megnevezés Összeg 
(svájci frankban) 

2022. október 19-ig 2022. október 20-től 
Bejelentés vagy 

utólagos 
megjelölés 

- minden egyes áru‐ vagy 

szolgáltatási osztályra 

 
94 

 
75 

Megújítás 
- minden egyes áru‐ vagy 

szolgáltatási osztályra 

 
83 

 
66 

 
 
3. Ezek a díjak akkor fizetendőek, ha 
 
a) Pakisztánt megjelölték egy olyan nemzetközi bejelentésben, amely a származási hivatalhoz 2022. 
október 20-án vagy azt követően beérkezett; vagy 
b) Pakisztán a tárgya egy olyan utólagos megjelölésnek, amely a jogosult Szerződő Felének hivatalához 
2022. október 20-án vagy azt követően beérkezett, vagy amelyet közvetlenül a WIPO Nemzetközi Irodájánál 
ezen a napon vagy azt követően nyújtottak be; vagy 
c) Pakisztánt olyan nemzetközi lajstromozásban jelölték meg, amelyet 2022. október 20-án vagy azt 
követően újítottak meg. 
 
 
 

Változás az egyedi díjak összegében: Törökország 
 
1. Összhangban a Madridi Jegyzőkönyvhöz kapcsolódó Végrehajtási Szabályzat 35. szabály (2) bekezdés   
d) pontjával, a WIPO főigazgatója új egyedi díjakat állapított meg svájci frankban, amelyek akkor 
fizetendőek, ha Törökországot egy nemzetközi bejelentésben vagy a nemzetközi lajstromozást követő 
utólagos megjelölésben megjelölték, illetve, ha egy nemzetközi lajstromozás megújítása tekintetében 
Törökországot megjelölték. 
 
2. 2022. október 20-tól a Törökország tekintetében fizetendő új egyedi díjak a következők: 
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Megnevezés Összeg 
(svájci frankban) 

2022. október 19-ig 2022. október 20-től 

Bejelentés vagy 
utólagos 

megjelölés 

- egy áru‐ vagy szolgáltatási 

osztályra 

- minden egyes további 

osztályra 

 
35 
 
7 

 
27 
 
5 

Megújítás 
- függetlenül az osztályok 

számától 

 
34 

 
27 

 
 
3. Ezek a díjak akkor fizetendőek, ha 
 
a) Törökországot megjelölték egy olyan nemzetközi bejelentésben, amely a származási hivatalhoz 
2022. október 20-án vagy azt követően beérkezett; vagy 
b) Törökország a tárgya egy olyan utólagos megjelölésnek, amely a jogosult Szerződő Felének 
hivatalához 2022. október 20-án vagy azt követően beérkezett, vagy amelyet közvetlenül a WIPO 
Nemzetközi Irodájánál ezen a napon vagy azt követően nyújtottak be; vagy 
c) Törökországot olyan nemzetközi lajstromozásban jelölték meg, amelyet 2022. október 20-án vagy 
azt követően újítottak meg. 
 
 
 

A VÉDJEGYEK NEMZETKÖZI LAJSTROMOZÁSÁHOZ  
KAPCSOLÓDÓ MADRIDI JEGYZŐKÖNYV 

 
Változás az egyedi díjak összegében: Kanada 

 
1. Kanada kormánya a Madridi Jegyzőkönyv 8. cikk (7) bekezdése szerint a Kanada tekintetében fizetendő 
egyedi díjakat módosító nyilatkozatot juttatott el a Szellemi Tulajdon Világszervezetének (WIPO) 
főigazgatójához.   
 
2. 2023. január 1-jétől a Kanada tekintetében fizetendő egyedi díjak a következők: 
 

Megnevezés Összeg 
(svájci frankban) 

2022. december 31-ig 2023. január 1-jétől 

Bejelentés vagy 
utólagos megjelölés 

- egy áru‐ vagy szolgáltatási 

osztályra 

- minden egyes további 

osztályra 

 
245 

 
74 

 
255 

 
77 

Megújítás 

- egy áru‐ vagy szolgáltatási 

osztályra 

- minden egyes további 

osztályra 

 
296 

 
93 

 
309 

 
96 
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4. Ezek a díjak akkor fizetendőek, ha 
 
a) Kanadát megjelölték egy olyan nemzetközi bejelentésben, amely a származási hivatalhoz 2023. 
január 1-jén vagy azt követően beérkezett; vagy 
b) Kanada a tárgya egy olyan utólagos megjelölésnek, amely a jogosult Szerződő Felének hivatalához 
2023. január 1-jén vagy azt követően beérkezett, vagy amelyet közvetlenül a WIPO Nemzetközi Irodájánál 
ezen a napon vagy azt követően nyújtottak be; vagy 
c) Kanadát olyan nemzetközi lajstromozásban jelölték meg, amelyet 2023. január 1-jén vagy azt 
követően újítottak meg. 
 
 
 

AZ IPARI MINTÁK NEMZETKÖZI LETÉTBE HELYEZÉSÉRŐL  
SZÓLÓ HÁGAI MEGÁLLAPODÁS  

 
Változás az egyéni megjelölési díjak összegében: Japán 

 
1. Összhangban a Hágai Megállapodás 1999. évi szövegéhez és 1960. évi szövegéhez kapcsolódó Közös 
Végrehajtási Szabályzat 28. szabály (2) bekezdés d) pontjával a Szellemi Tulajdon Világszervezetének 
(World Intellectual Property Organization, WIPO) főigazgatója a következő egyéni megjelölési díjakat 
állapította meg, amelyeket a Japánt megjelölő nemzetközi bejelentésekhez, illetve a Japánt megjelölő 
nemzetközi lajstromozások megújításához kapcsolódóan kell megfizetni: 
 

Egyéni megjelölési díj Összeg 
(svájci frankban) 

Nemzetközi bejelentés - minden egyes mintára  507 
Első megújítás  - minden egyes mintára  574 
Második megújítás - minden egyes mintára  574 
Harmadik megújítás - minden egyes mintára  574 
Negyedik megújítás - minden egyes mintára  574 
 
2. A változás 2022. december 1-jén lép hatályba. 
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Szabadalmi bejelentések közzététele

A. SZEKCIÓ - KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK

 ( 51 ) A01G 13/02 (2006.01)

A01G 13/00 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 21 00139

 ( 22 )   2021.04.01.  

 ( 71 )   Lajtos János Levente, 6725 Szeged, Liliom utca 14. II.em. 15. ajtó (HU)  

  Lajtos Enikő, 6725 Szeged, Liliom utca 14. II.em. 15. ajtó (HU)  

 ( 72 )   Lajtos János Levente, 6725 Szeged, Liliom utca 14. II.em. 15. ajtó (HU)  

  Lajtos Enikő, 6725 Szeged, Liliom utca 14. II.em. 15. ajtó (HU)  

 ( 54 ) Környezetbarát talajtakarási módszer kidolgozása és megvalósítása kizárólag lenyírt fűből préselt

 biomassza tégla megvalósításaként

 ( 74 )   Lajtos János, 6781 Domaszék, Juhász Gyula utca 16/B (HU)  

 ( 57 )
A találmány tárgya kizárólag lenyírt fű felhasználásával készült préselt biomassza tégla előállítása, mely

talajtakarási célra kerül felhasználásra faültetések környezetében. 

A találmány jellegzetessége, hogy kellő vastagságban megakadályozza a gyomosodást, miközben

tápanyagutánpótlást, vízvisszatartást és a talajélet javítását végzi. A nagy nyomású préselés (100 N/m -től 1500002

N/m ) alkalmazása elengedhetetlen a megvalósításhoz. A nyomás időtartama mérvadó.2

  

 ( 51 ) A61B 1/00 (2006.01)

A61B 1/07 (2006.01)

A61B 5/24 (2021.01)

A61B 5/25 (2021.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 21 00146

 ( 22 )   2021.04.12.  

 ( 71 )   Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 1088 Budapest, Szentkirályi u. 28. (HU)  

 ( 72 )   Ulbert István 10%, 8264 Szigliget, Patak utca 13. (HU)  

  Horváth Ágoston 20%, 1013 Budapest, Attila út 63. (HU)  

  Fekete Zoltán 70%, 1114 Budapest, Ulászló u. 22. (HU)  

 ( 54 )  Bioelektromos jelek mérésére és egyidejű optikai ingerlésére alkalmazható orvostechnikai eszköz

 ( 74 )   Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16. (HU)  

 ( 57 )
A találmány tárgya egy olyan eszköz, amely alkalmas biológiai szövetben történő potenciálmérésre és optikai

stimulációra, amely eszköz tartalmaz egy szövetbe ültethető átlátszó, üreges tűszerű implantátum hordozót (2),

annak külső palástján elhelyezett legalább egy elektrofiziológiai mérőpontot (4) és az üreges tűszerű implantátum

hordozó (2) belső terében (3) szabadon elhelyezett optikai hullámvezetőt (1) vagy legalább egy miniatürizált

fényforrást (7) és hozzá csatlakozó vezetőköteget (8). Az optikai hullámvezető (1) elhelyezése esetén, annak

kicsatolási felülete az üreges tűszerű implantátum hordozón (2) belső terében (3) szabadon mozgatható,

forgatható, ezáltal a besugárzás területe a legalább egy elektrofiziológiai mérőponthoz (4) képest a tér minden

irányába változtatható. A legalább egy miniatürizált integrált fényforrás (7) és hozzá csatlakozó vezetőköteg (8)
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elhelyezése esetén, a legalább egy miniatürizált fényforrás (7) pozíciója az üreges tűszerű implantátum hordozón

(2) belső terében (3) szabadon mozgatható, forgatható, ezáltal a besugárzás területe a legalább egy

elektrofiziológiai mérőponthoz (4) képest a tér minden irányába változtatható.

 

  

 ( 51 ) A61F 2/00 (2006.01)

A61F 2/02 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 21 00151

 ( 22 )   2021.04.15.  

 ( 71 )   ManOPen Irodatechnikai Korlátolt Felelősségű Társaság, 2100 Gödöllő, Pattantyús Ábrahám körút 3. (HU)  

 ( 72 )   Horváth Zoltán, 6727 Szeged, Acél u. 8/2. (HU)  

 ( 54 )  Neosphincter

 ( 74 )   Kiss János József, 1051 Budapest, Arany János u. 15. III. 3. 5. (HU)  

 ( 57 )
A találmány tárgya neosphincter sztómakezeléshez, amely varrható biokompatibilis kopolimer anyagból 3D

nyomtatással egyedi méretekkel előállítható. Az egy darabból kialakított neosphincter üreges hüvelyes testet (1)

és egy gyűrűt (6) foglal magába, ahol a gyűrű (6) a hüvelyes testet egy hosszabb (1) alsó részre (2) és egy

rövidebb felső részre (3) osztja. Az alsó rész (2) szabad végén alsó perem (4), a felső rész (3) szabad végén felső

perem (5), a gyűrűn (6) pedig a széle mentén körbefutó szalagperem (7) van kialakítva.
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 ( 51 ) A61F 2/30 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 21 00145

 ( 22 )   2021.04.08.  

 ( 71 )   Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 66%, 1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3. (HU)  

  Semmelweis Egyetem 34%, 1085 Budapest, Üllői út. 26. (HU)  

 ( 72 )   Dr. Kocsis György 34%, 1221 Budapest, Tatárka u. 55. (HU)  

  Dr. Szebényi Gábor 33%, 2220 Vecsés, Budai Nagy Antal utca 53/A/4 (HU)  

  Dr. Kiss Zoltán 33%, 2431 Perkáta, Akácfa utca 8. (HU)  

 ( 54 )  Ízületi endoprotézis-komponens

 ( 74 )   DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16. (HU)  

 ( 57 )
Jelen találmány tárgya olyan ízületi endoprotézis-komponens (1, 2), amely egy ízületi ellenkomponenshez

illeszthető, és köztük súrlódás-csökkentett kapcsolat létesíthető. A találmány tárgya továbbá ilyen ízületi

endoprotézis komponens-pár. A találmány szerinti ízületi endoprotézis-komponensre (1,2) jellemző, hogy az

ízületi ellenkomponenshez illeszkedő felületén (1a, 2a) előre meghatározott vastagságban cellastruktúra (9) van

kiképezve. A cellastruktúra (9) előnyösen Voronoj-cellákat tartalmaz.

  

 ( 51 ) A61K 8/9789 (2017.01)

A61K 9/06 (2006.01)

A61P 17/02 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 21 00149

 ( 22 )   2021.04.14.  

 ( 71 )   Dr. Magyar Irén, 1025 Budapest, Pusztaszeri út 38. (HU)  

 ( 72 )   Dr. Magyar Irén, 1025 Budapest, Pusztaszeri út 38. (HU)  

 ( 54 )  Természetes hatóanyagokat tartalmazó gyulladáscsökkentő hatású kozmetikai készítmény

 ( 57 )
A találmány tárgya természetes hatóanyagokat tartalmazó gyulladáscsökkentő hatású kozmetikai készítmény,

amely készítmény 100 g tömegrészre vonatkoztatva legalább 35 % alapanyagot (unguentum hydrosum), 35 %

szilárdító összetevőt (pulvis zinci oxydati) és 26 % hatásért felelős összetevőt (balsamum peruvianum-ot, tinctura

chamomillae-t, aetheroleum citri-t és körömvirágkrémet) tartalmaz.

  

B. SZEKCIÓ - IPARI MŰVELETEK ÁLTALÁBAN ÉS SZÁLLÍTÁS

 ( 51 ) B25J 9/16 (2006.01)
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G01N 21/00 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 21 00136

 ( 22 )   2021.03.31.  

 ( 71 )   Lakatos Attila István 80%, 9030 Győr, Csíkostó u. 1/K (HU)  

  Krecht Rudolf 20%, 9023 Győr, Ifjúság krt. 22. 2 em. a. (HU)  

 ( 72 )   Lakatos Attila István 80%, 9030 Győr, Csíkostó u. 1/K (HU)  

  Krecht Rudolf 20%, 9023 Győr, Ifjúság krt. 22. 2 em. a. (HU)  

 ( 54 )  Épületenergetikai felmérő robot

 ( 57 )
A találmány épületenergetikai felmérő robot (4), amely széleslátószögű kamerával (2) és hőszíntérkép

előállítására alkalmas érzékelővel és/vagy hőkamerával (1) felszerelt, beltéri, távvezérelhető mobil platformból

áll. A találmány lényege, hogy a széleslátószögű kamera (2) és a hőszíntérkép előállítására alkalmas érzékelő

és/vagy hőkamera (1) közös, teleoperáció által két tengely mentén állítható szögű rögzítőelem (3) által

csatlakozik a robotplatformhoz (4), amely révén a széleslátószögű kamera (2) és a hőszíntérkép előállítására

alkalmas érzékelő és/vagy hőkamera (1) pozíciója a robotplatform (4) testéhez és a mérési pozícióhoz képest

pontosan megadható. A mobil platform kerekekkel (5) megvalósított differenciálhajtású, odometria adat

meghatározására alkalmas.

  

 ( 51 ) B27K 3/00 (2006.01)

B27K 3/02 (2006.01)

B27K 3/16 (2006.01)

B27K 3/18 (2006.01)

B27K 3/20 (2006.01)

F26B 3/18 (2006.01)

H05B 3/00 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 21 00153

 ( 22 )   2021.04.15.  

 ( 71 )   Blokkwood Magyarország Kft., 1105 Budapest, Mádi u. 17. B.ép. (HU)  

 ( 72 )   Farkas Imre János 75%, 2000 Szentendre, Hamvas Béla u. 44. fsz. 2. (HU)  

  Róka János 25%, 1194 Budapest, Hamu u. 42. (HU)  

 ( 54 )  Fűtőpanel, kezelőberendezés és eljárás faanyag kezelésére

 ( 74 )   Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1024 Budapest, Keleti Károly u. 13/b (HU)  
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 ( 57 ) A találmány fűtőpanel (10) faanyag (22) kezelésére, amely tartalmaz 

- két, egymással párhuzamosan elrendezett felületi határolóelemet (12) és

- a felületi határolóelemek (12) között elrendezett fűtőszálat (14).

A fűtőpanelt (10) az Jellemzi, hogy

- a fűtőpanel (10) tartalmaz továbbá a felületi határolóelemek (12) között és a fűtőszálat (14) körülvevően

elrendezett szilárdított fakezelő anyagkeveréket (16), és 

- a felületi határolóelemek (12) a szilárdított fakezelő anyagkeveréknek (16) a kezelendő faanyaggal (22) való

érintkezését lehetővé tevő kialakítással rendelkeznek. 

A találmány továbbá kezelőberendezés (20), valamint eljárás faanyag (22) kezelésére.

  

 ( 51 ) B65D 51/28 (2006.01)

B65D 25/08 (2006.01)

B65D 81/32 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 21 00166

 ( 22 )   2021.04.23.  

 ( 71 )   Prokop Zoltán György, 1081 Budapest, Népszínház u. 25. (HU)  

 ( 72 )   Prokop Zoltán György, 1081 Budapest, Népszínház u. 25. (HU)  

 ( 54 )  Záróelem tárolók lezárásához, egymáshoz csatlakoztatásához és instant keverékek készítéséhez

 ( 57 )
A találmány záróelem tárolók lezárásához, egymáshoz csatlakoztatásához és instant keverékek készítéséhez,

amely egy a tárolókat (fogadóedényt és segéd-tárolót) egymáshoz kapcsoló adaptertestből (1) és a két tároló

közötti teret lezáró lapból áll. Az adaptertestnek (1) van egy a segéd-tárolóhoz (23) csatlakozó palást felülete (3),

egy a fogadóedényhez (24) csatlakozó palást felülete (11) és a körmös korona (12) számára kialakított hornya (8),

továbbá, a körmös korona (12) közel azonos méretű, egymásba és/vagy egymáshoz záródó laprészből (17) áll,

ahol több laprész (17) a körmös korona (12) rögzítését segítő körömmel (14) van ellátva. 

A találmány szerinti záróelemet a fogadóedényként (24) használandó tárolóedény eredeti záróeleme helyére rakva

egy új tárolónak (segéd-tárolónak (23)) csatlakoztatását és tartalmuk vegyítését teszi lehetővé.
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C. SZEKCIÓ - VEGYÉSZET ÉS KOHÁSZAT

 ( 51 ) C12N 5/0775 (2010.01)

A61K 35/28 (2006.01)

C12N 5/00 (2006.01)

C12N 5/077 (2010.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 21 00138

 ( 22 )   2021.04.01.  

 ( 71 )   Stem CellX Europe Kft., 6726 Szeged, Alsó kikötő sor 11. D. ép. (HU)  

 ( 72 )   Kriston-Pál Éva, 6723 Szeged, Gyík u. 20/A 3/11. (HU)  

  Szukacsov Valéria, 6723 Szeged, Felső Tisza-part 19. 10/41. (HU)  

 ( 54 )  Eljárás osteoartritisben szenvedő egyed kezelésére szolgáló készítmény előállítására

 ( 74 )   SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, Andrássy út 113. (HU)  

 ( 57 )
A találmány tárgya eljárás osteoartritisben szenvedő egyed kezelésére szolgáló készítmény előállítására, és a

speciálisan felszaporított és izolált mesenchymális őssejtek, valamint alkalmazásuk. 

A találmány tárgyát képezik olyan allogén MSC sejtek, amelyek az alábbi tulajdonságokkal rendelkeznek:

- legalább két, a kezelendő egyedtől eltérő, egészséges donorból származnak;

- morfológiailag egészségesek, szeneszcens sejtektől mentesek;

- patogénektől mentesek;

- rendelkeznek az MSC sejtek alapvető tulajdonságaival, CD105, CD73 pozitívak, de nem hordoznak vérképző

ős- és elődsejtekre jellemző felszíni markert, és előnyösen nem hordoznak vérsejtfejlődési sejtvonalakra jellemző

felszíni markert; azaz az MSC-k előnyösen CD45, CD34, CD14, CD11b, CD31, CD79α és CD19 negatívak; 

- a tenyésztés során az MSC sejtek CPD értéke előnyösen 3-14, előnyösebben 2-12, legelőnyösebben 8;

- az MSC sejtek kinurenin metabolit termelésének szintje 30-50 ng/ml, előnyösen 30 ng/ml körüli és az MSC

sejtek THBS-1 citokin termelésének szintje 50-80 ng/ml, előnyösen 50 ng/ml körüli.
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D. SZEKCIÓ - TEXTIL- ÉS PAPÍRIPAR

 ( 51 ) D01D 5/00 (2006.01)

C01F 7/00 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 21 00158

 ( 22 )   2021.04.20.  

 ( 71 )   Eötvös Loránd Tudományegyetem 5%, 1053 Budapest, Egyetem tér 1-3. (HU)  

  H-Ion Kutató, Fejlesztő & Innovációs Kft. 90%, 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33. 6. (HU)  

  ATL Zrt. 5%, 2011 Budakalász, Csapás u. 12. (HU)  

 ( 72 )   Temesi Ottó 35%, 1031 Budapest, Nánási út 2/C 1. em. 23. (HU)  

  Sinkó Katalin 35%, 1054 Budapest, Zoltán u. 6. (HU)  

  Ádám Péter 25%, 1035 Budapest, Kerék u. 24. 1/5. (HU)  

  Nagy András 5%, 1031 Budapest, Nánási út 2/C (HU)  

 ( 54 )  Eljárás 100% alumínium-oxid, porózus szálas anyag előállítására

 ( 74 )   Temesi Ottó Krisztián, 1031 Budapest, Nánási út 2/C 1. em. 23. (HU)  

 ( 57 )
Eljárás olyan nagy hőállóságú, ultrakönnyű, szálas szigetelő anyag előállítására, melynek elemi szálai, mint

végtermék 100% alumínium-oxidból áll. Az elemi szálak belseje porózus, a szálak zárt héjszerkezetűek. A

szabadalomban megjelölt termék elsődlegesen a légi járművek, hajtóművek szigetelésére szolgálhat. Ugyancsak

célterület minden magas hőmérsékletű berendezés szigetelése, különös tekintettel a görbült felületekre. 

Szabadalmi oltalom célját igénylő, lecsapásos szintézisen alapuló eljárás technika lépései: 

Első lépés az alumínium-klorid (AlCl ·6H O) és alumínium-nitrát (Al(NO ) ·9H O) etanolvíz elegyben való
3 2 3 3 2

feloldása, 60-70 °C-os hőkezelése.

Második lépés viszkózus, kolloid rendszer előállítása. 2 megoldás született. 

A verzió: Bázikus kémiai reagenssel (urotropin vizes oldatával) finom eloszlású kolloid oldat, szol keletkezik.

(1/a ábra). 

B verzió: A bázicitás növelése ioncserével (anioncserélő gyantával) történik. Az ioncserével nyert rendszer

gélközeli állapotú (1/b ábra). 
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Harmadik lépés a szálasítás. Ezen kolloid rendszerekből a szálasítás elektrosztatikus szálképzéssel történik. A

szálak legelőnyösebb mérettartománya az 5-15 μm-es tartomány. 

Negyedik lépés a hőkezelés 180-600 °C között, lépcsőzetesen. (1. folyamatábra)

  

E. SZEKCIÓ - HELYHEZ KÖTÖTT LÉTESÍTMÉNYEK

 ( 51 ) E01D 19/12 (2006.01)

E01B 1/00 (2006.01)

E01B 3/12 (2006.01)

E01D 19/02 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 21 00143

 ( 22 )   2021.04.08.  

 ( 71 )   MSc Mérnöki Tervező és Tanácsadó Kft., 1115 Budapest, Sárbogárdi út 16. (HU)  

 ( 72 )   Solymossy Imre 25%, 1039 Budapest, Kalászi út 58-60. (HU)  

  Duma György 24%, 1182 Budapest, Zsalu u. 10/a (HU)  

  Vörös József 17%, 1121 Budapest, Evetke út 2. fszt. 5/A (HU)  

  Gyurity Mátyás 17%, 1132 Budapest, Visegrádi u. 25. (HU)  

  Szigeti Zoltán 17%, 1223 Budapest, Bíbic u. 6/C (HU)  

 ( 54 )  Szerkezet vasúti híd és folyópálya közötti csatlakozási pályaszakasz tartósságának a növelésére

 ( 74 )   Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1011 Budapest, Fő u. 19. (HU)  

 ( 57 )
A találmány szerkezet vasúti híd (III) és vasúti folyópálya (I) közötti csatlakozási pályaszakasz (II) tartósságának

a növelésére. 

A szerkezetnek a csatlakozási szakaszán (II) a vasúti sínszálat (13) alátámasztó hídfák (16) alatt előregyártott

vasbeton felülbordás elem (1) van beépítve, amelynek alaplemeze (2), és attól felfelé nyúló hosszbordái (3)

vannak, és a híd (III) felőli végén keresztirányú fejbordával (4) rendelkezik. A hídfák (16) a hosszbordákhoz (3)

acél híd fasaru (23) közbeiktatásával vannak csatlakoztatva. 

A találmány lényege, hogy a hosszbordákba (3) egymással szemben U-alakú kengyelek vannak bebetonozva,

amelyek a hosszborda (3) felületére kitorkolló menetes hüvelyekben (20) végződnek. Ezeknek a geometriai

tengelyei (X) közötti távolság (d) meghaladja az egymással szemben lévő kengyel (17)-párok fölé kerülő hídfa

(16) szélességét (e'). A hídfa (16) hídfasarui (23) a kengyelek (17) menetes hüvelyébe (20) rögzített

lekötőcsavarokkal (30) vannak az elem (2) hosszbordáihoz (3) rögzítve.
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 ( 51 ) E02B 5/02 (2006.01)

E02B 11/00 (2006.01)

E02B 13/00 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 21 00160

 ( 22 )   2021.04.20.  

 ( 71 )   Drong György Mihály, 1015 Budapest, Ostrom u. 16. (HU)  

 ( 72 )   Drong György Mihály, 1015 Budapest, Ostrom u. 16. (HU)  

 ( 54 ) Vasbeton árokfedél folyásirányban változó keresztmetszetű, ferde oldalfalú nyílt vízelvezető árok

 lefedésére

 ( 57 )
A találmány tárgya a vasbeton árokfedél (2, 10), amely alkalmas hosszirányban változó keresztmetszetű, ferde

oldalfalú, monolit betonszegéllyel ellátott, nyílt vízelvezető árok (1) lefedésére. Az árkot (1) a vasbeton árokfedél

(2, 10) szélességi méretének megfelelő (pl. 300 mm) szakaszokra osztva, az árokfedél (2, 10) az adott

árokszakasz középvonalának merőleges metszetében lévő árokszelvényhez egyedileg illesztve, ahhoz minimális

hézaggal (9) van legyártva. A vasbeton árokfedél (2, 10) ezáltal követi le az árkon (1) belüli szélesség és

dőlésszög változásokat. 

Az árokfedél (2) acélszerkezetének (7) hossza egyenlő az árokfedél (2) hosszával. 

Az árokfedél (10) acélszerkezetének (15) hossza kisebb az árokfedél (10) hosszánál. 

Az árokfedél (2, 10) a talpain (3, 11) fekszik fel az árok (1) oldalainak tetején, az árok (1) folyásirányára

merőlegesen. 

Segítségével pedig a nyílt vízelvezető árok (1) egyszerűen fedetté alakítható. 

A szabad csapadék vízáteresztését biztosítja az árokfedélen (2, 10) található több lefolyó nyílás (8). A

vízáteresztő képességet növeli, hogy az árok (1) oldalfal és az árokfedél (2, 10) között hézag (9) van, valamint az

egyes vasbeton árokfedelek (2, 10) között legalább 5 mm rés marad a csapadék víz lefolyására. 

Gyártási méretei az árokszelvény szélességi és magassági méreteihez igazodnak, egy árkon (1) belül többféle

árokfedél (2, 10) méret lehetséges. 

Az árokfedelek (2, 10) sorba helyezésével tetszőleges hosszúságú nyílt vízelvezető árok (1) fedhető be. 

Az árokfedelek (2, 10) kézi erővel bármikor eltávolíthatók és visszarakhatók. 

Teherbírása lehetővé teszi a megengedett, maximális tengelyterhelésű közúti járművek parkolását.
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G. SZEKCIÓ - FIZIKA

 ( 51 ) G01N 21/3554 (2014.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 21 00163

 ( 22 )   2021.04.22.  

 ( 71 )   BÁTORTRADE Kft., 4300 Nyírbátor, Árpád út 156/A (HU)  

 ( 72 )   dr. Petis Mihály Péter, 4300 Nyírbátor, Homokkert út 10. (HU)  

 ( 54 )  Eljárás lisztek nedvességtartalmának meghatározására

 ( 74 )   BUDAPATENT Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., 1023 Budapest, Frankel Leó út 57(53) (HU)  

 ( 57 )
A találmány tárgya eljárás lisztek, különösen -állati eredetű fehérje tartalmú hulladék termékek porításából nyert

lisztek- nedvességtartalmának becsült meghatározására.

A találmány lényege, hogy a liszt, különösen húsliszt vagy vérliszt vagy toll-liszt, kiszárított etalon mintájához

fokozatosan vízmennyiségeket adagolunk, majd az egyes adagolások után különböző hullámhosszakon

lényegében egyenletes intenzitású, közeli infravörös spektrumot tartalmazó fényt kibocsátó fényforrás

segítségével lényegében merőlegesen besugározzuk az etalon mintát és spektrométer segítségével mérjük a

reflektancia értékeket különböző hullámhosszakon a nedvességtartalom függvényében, amelyekből kiválasztjuk a

hullámhossz változására legérzékenyebb tartományt, amelyet a későbbiekben az egyes mérendő lisztekből,

különösen húslisztből vagy vérlisztből vagy toll-lisztből származó minta y nedvességtartalmának

meghatározására használjuk az x index függvényében a következő képlet szerint 

y = kx + m 

ahol az x index a besugárzott mintáról reflektált fénysugárnak két különböző hullámhosszán mért reflektancia

értékének hányadosa, a k együttható az y nedvességtartalom változás függvény meredeksége, m a függvény

metszéspontja az y nedvességtartalom tengelyen.

  

 ( 51 ) G01N 22/04 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 21 00133

 ( 22 )   2021.03.30.  

 ( 71 )   Dunakontroll Kft., 2400 Dunaújváros, Papírgyári út 42-46. (HU)  

 ( 72 )   Völgyi Ferenc 80%, 8600 Siófok, Tompa Mihály u. 16. (HU)  

  Dévai Gábor 20%, 2459 Rácalmás, Kiss Ernő u. 52. (HU)  

 ( 54 )  Eljárás és mérési elrendezés szemes termény nedvességtartalmának helyszíni mérésére
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 ( 74 )   SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, Andrássy út 113. (HU)  

 ( 57 )
A találmány tárgya eljárás felülről nyitott vagy nyitottá tehető fém konténerben (1) elhelyezkedő szemes termény

nedvességtartalmának helyszíni mérésére, ahol a fém konténernek (1) téglalap alapból felfelé kiterjedő sík

oldalfalai (2, 3) vannak, és amely eljárásban legalább egy adóantenna (4) és vevőantenna (5) párt alkalmazunk,

amelyek mikrohullámú tartományba eső RF jelek adására és vételére vannak kialakítva, irány karakterisztikájuk

tekintetében páronként egymással szembe fordítva, és egymástól előre meghatározott tengely irányú távolságban

elrendezve, az adóantennát (4) mikrohullámú tartományba eső RF jelekkel tápláljuk, a vevőantenna (5) vett jeleit

egy kiértékelő egységbe juttatjuk. A találmány szerint az egy vagy több adó- és vevőantenna (4, 5) párt egy

függőleges irányban mozgatható keretre (6) helyezzük, a mérés során egy a konténerben (1) elhelyezkedő szemes

termény fölötti helyzetből egy a konténerben (1) elhelyezkedő szemes terménybe belenyúló helyzetbe hozzuk.

  

 ( 51 ) G02B 21/32 (2006.01)

G01N 1/28 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 21 00040

 ( 22 )   2021.02.04.  

 ( 71 )   CellSorter Kft., 1037 Budapest, Erdőalja út 174. (HU)  

 ( 72 )   Szabó Bálint, 1037 Budapest, Erdőalja út 174. (HU)  

 ( 54 )  Eljárás és berendezés mikroszkopikus méretű minták kiemelésére és áthelyezésére

 ( 74 )   SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, Andrássy út 113. (HU)  

 ( 57 )
A találmány tárgya eljárás és berendezés mikroszkopikus méretű minták (40') kiemelésére és áthelyezésére,

különösen lézerrel (vagy más úton) kivágott mikroszkopikus méretű minták (40') automatizálható kiemelésére és

áthelyezésére, ahol a minták előnyösen biológiai anyagból kivágott szövetdarabok, illetve szövetmetszetek. A

minták kivágása, kiemelése célszerűen mikroszkópos megfigyelés mellett történik. 

A találmány szerinti eljárás során a biológiai anyagból készített, hordozó fóliára helyezett mintát (40) egy inverz

mikroszkóp tárgyasztalára helyezzük, a mintát a mikroszkóppal megfigyeljük, és a további vizsgálathoz

kiválasztott részt mikroszkópos megfigyelés közben vagy után, a mikroszkóp optikáján (10) áthaladó

lézersugárral vágjuk ki egy kívánt méretben és alakban egy zárt görbe mentén, ahol a mintát megfogó szerszám

(50) egy hosszú és vékony, egyik végén (52) elvékonyodó szerszám, amely a mikroszkóp optikai tengelye mentén

van elhelyezve és megtartva a mozgató szerkezettel, ahol a minta (40') megfogásához a megfogó szerszámon egy

első erőt közvetítő tapadó anyagot (60) használunk, és a minta lerakásához a lerakó helyen egy második erőt

közvetítő második tapadó anyagot (70) használunk, ahol a második erő nagyobb, mint az első erő vagy a megfogó

szerszámra tapadt görbült minta rugalmas görbületi energiája segíti a lerakást a sík felületen. 

A találmány ezenkívül az eljárás megvalósítására alkalmas berendezésre vonatkozik.
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 ( 51 ) G02B 27/00 (2006.01)

B60K 35/00 (2006.01)

G02B 27/18 (2006.01)

G02F 1/1335 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 21 00167

 ( 22 )   2021.04.22.  

 ( 71 )   Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. (HU)  

 ( 72 )   Sulyok Ábel 80%, 2040 Budaörs, Som u. 21. (HU)  

  Koppa Pál 20%, 2040 Budaörs, Ősz u. 1. (HU)  

 ( 54 )  Csökkentett tükröződésű HUD rendszer, valamint eljárás HUD rendszer tükröződésének csökkentésére

 ( 74 )   KACSUKPATENT Európai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., 1139 Budapest, Üteg utca 11/A. (HU)  

 ( 57 )
A találmány tárgya csökkentett tükröződésű HUD rendszer (100), amely képmegjelenítő eszközt (1), valamint

ahhoz képest rögzített és szögben elrendezett reflektáló elemet (3) tartalmaz, a képmegjelenítő eszköz (1) az általa

létrehozott kép pontjaiból induló és a reflektáló elemről (3) visszaverődő képalkotó fénykúpok (11) létrehozására

alkalmasan van kialakítva, amely képalkotó fénykúpok (11) tengelyei (T) a reflektáló elemről (3) történő

visszaverődésüket követően egy tervezett észlelési pont (23a) irányába mutatnak, és amely képalkotó fénykúpok

(11) az észlelési ponton (23a) átmenő síkban lévő tervezett észlelési tartományt (23) világítanak meg, a

képmegjelenítő eszköz (1) és a reflektáló elem (3) közötti fényútban irányszelektív fényszűrő (20) van, amely

irányszelektív fényszűrőben (20) az irányszelektív fényszűrőn (20) átmenő fényvezető csatornák (22) sokasága

van elrendezve úgy, hogy a csatornák (22) mindegyike az adott csatornába (22) belépő képalkotó fénykúpokat

(11) lényegében áteresztő, a képmegjelenítő eszköz (1) által a reflektáló elem (3) felé reflektált, a képalkotó

fénykúpok (11) tengelyeihez (T) képest eltérő szögben álló tengelyekkel (D) rendelkező reflexiós fénykúpokat

(12) lényegében blokkoló módon van kialakítva és melynek lényege, hogy a képmegjelenítő eszköz (1) a

reflektáló elemmel (3) a szöget bezáró képernyőként (2) van kialakítva, és hogy a fényvezető csatornák (22) oly

módon vannak az irányszelektív fényszűrőben (20) elrendezve, hogy a fényvezető csatornák (22) szélessége (h)

és falvastagsága (w) által meghatározott periódus-távolság (p) a képernyő (2) pixelméretének legfeljebb ötöde

vagy legalább ötszöröse. 

A találmány tárgya még eljárás HUD rendszer (100) tükröződésének csökkentésére.
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H. SZEKCIÓ - VILLAMOSSÁG, ELEKTROMOSSÁG

 ( 51 ) H02H 3/34 (2006.01)

H02J 3/00 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 21 00132

 ( 22 )   2021.03.29.  

 ( 71 )   Raisz Dávid, 1148 Budapest, Vezér u. 147/D. 2. em 15. (HU)  

 ( 72 )   Raisz Dávid, 1148 Budapest, Vezér u. 147/D. 2. em 15. (HU)  

 ( 54 )  Eljárás villamosenergia-rendszerek elosztott energiatermelő kapacitást befogadó képességének növelésére

 ( 74 )   Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16. (HU)  

 ( 57 )
Eljárás villamosenergia-rendszerek elosztott energiatermelő kapacitást befogadó képességének növelésére,

amelynél a vezetéken fellépő feszültség maximumának előírt határértéke van. Ha a vezetékre kapcsolt

energiatermelő egység vagy egységek használata során a hálózat feszültsége meghaladná ezt a határértéket, a

hálózati vezeték egy vagy több pontján soros vagy sönt ággal beavatkoznak. A beavatkozás során a feszültség

alapharmonikusához egyenként vagy kombinációban harmadik, ötödik vagy hetedik harmonikust adnak hozzá és

ezzel az eredő jel effektív értékét növelik, amelynél az egyes páratlan harmonikusoknak a csúcsfeszültsége az

alapharmonikus csúcsértékéhez képest legfeljebb U3M : 26%; U5M : 12%; U7M : 8% mértékű, miközben az

eredő feszültség maximumát oly módon szabályozzák, hogy ne lépje túl az említett maximumot.

  

 ( 51 ) H02J 3/00 (2006.01)

G05B 13/00 (2006.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 21 00170

 ( 22 )   2021.04.26.  

 ( 71 )   Pannon Egyetem, 8200 Veszprém, Egyetem u. 10 (HU)  

 ( 72 )   Dr. Pintér Gábor 24%, 8360 Keszthely, Bajcsy-Zsilinszky utca 3. (HU)  

  Dr. Zsiborács Henrik 28%, 8360 Keszthely, Bajcsy-Zsilinszky utca 33. (HU)  

  Dr. Hegedűsné dr. Baranyai Nóra 24%, 8360 Keszthely, Keszthely Martinovics u. 24. (HU)  

  Dr. Vincze András 24%, 8360 Keszthely, Sebessy Kálmán köz 2/B (HU)  

 ( 54 ) Eljárás időjárásfüggő megújuló energiaforráson alapuló villamosenergia-termelés menetrendjének

 biztosítására

 ( 74 )   DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16. (HU)  

 ( 57 )
Időjárásfüggő megújuló energiaforráson alapuló villamosenergia-termelés menetrendjének tartását biztosító

eljárás az energiatermelő rendszerhez illesztett lítium-ion energiatároló egységek alkalmazásával, amelynek során

egy első szakaszban (A) az energiatermelő rendszer mindenkori mért termelési adataiból, időjárás előrejelzésen
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alapuló tervezett termelési adataiból és egy adott akkumulátoros energiatároló egység különböző lehetséges

villamos paramétereiből bemeneti adatokat definiálunk, egy második szakaszban (B) a bemeneti adatok és az

akkumulátoros energiatároló egység különböző lehetséges villamos paramétereinek segítségével meghatározzuk

az energiatermelő rendszer éves fel- és leszabályozási energiaigényét, az akkumulátoros energiatároló egység

éves fel- és leszabályozási szerepét, az energiatermelő rendszer éves fel- és leszabályozási energiaigényének

változását az akkumulátoros energiatároló egység meghatározott lehetséges különböző paramétereinek hatására,

és egy harmadik szakaszban (C) a számítások eredményei alapján a megfelelő paraméterű, menetrendjavító

hatású akkumulátoros energiatároló egységet kiválasztjuk az adott naperőműves energiatermelő rendszerhez.

  

 ( 51 ) H04B 1/7163 (2011.01)

 ( 13 )  A1

 ( 21 )  P 21 00164

 ( 22 )   2021.04.22.  

 ( 71 )   ANTE Korlátolt Felelősségű Társaság 60%, 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33. 6. ép. (HU)  

  Energiatudományi Kutatóközpont 40%, 1121 Budapest, Konkoly-Thege Miklós út 29-33. 6. ép. (HU)  

 ( 72 )   Dr. Harmat Péter János 60%, 1025 Budapest, Boróka utca 5/A. 5. lakás. (HU)  

  Volk János 40%, 1106 Budapest, Dömsödi u. 33/a (HU)  

 ( 54 )  Eljárás és rendszer információs blokkok egyirányú átvitelét megvalósító rádiós jeltovábbításra

 ( 74 )   Germus és Társai Ügyvédi Iroda, 1013 Budapest, Pauler utca 11. (HU)  

 ( 57 )
A találmány eljárás és rendszer információs blokkok egyirányú átvitelét megvalósító rádiós jeltovábbításra. Ez

egy vagy több adót és egy vevőt tartalmaz egymással RF kapcsolatban, és az információs blokkok egyirányú

átvitele nulla vagy attól eltérő RF sugárzási alapszintből kitérő, amplitúdó-modulált impulzusok átvitelével, azok

felfutó és/vagy lefutó élének vevőben való detektálásával, és azokhoz időbélyegek hozzárendelésével történik. Az

adó által küldött amplitúdó-modulált impulzusok kitöltési tényezője 5% alatti, és az információs blokkok

azonosítási részből és adat részből állnak, amelyek közvetlenül csatlakoznak egymáshoz. Az információs blokkok

az egymás utáni időbélyegek között eltelt időtartammal (TD) vannak kódolva.
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A rovat 19 darab közlést tartalmaz. 
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Megadott szabadalmak

A. SZEKCIÓ - KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK

 ( 51 ) A61B 6/03 (2006.01)

G01T 1/20 (2006.01)

 ( 13 )  B1

 ( 11 ) 231.311 2022.09.06.

 ( 21 )  P 17 00023

 ( 22 )  2015.06.18.

 ( 40 )  2017.05.29

 ( 73 )  Siemens Medical Solutions USA, Inc., 19355-1406 Malvern, 51 Valley Stream Parkway (US)

 ( 72 )  Ma, Jun, 60067 Palatine, 768 W. Kimball Avenue (US)

 Rong, Xing, 60193 Schaumburg, 1638 Orchard Avenue (US)

 Vija, Alexander Hans, 60202 Evanston, 708 Michigan Ave (US)

 Yahil, Amos, NY 11790 Stony Brook, 11 Night Heron Drive (US)

 ( 54 ) Eljárás, rendszer és tárolóeszköz rekonstrukció végrehajtására több fotocsúccsal kvantitatív egyfotonos

 emissziós komputertomográfiánál

 ( 30 ) 62/015,572 2014.06.23 US

 ( 86 )  IB1554590

 ( 87 )  15198189

 ( 74 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, Andrássy út 113. (HU)

 ( 51 ) A61M 15/00 (2006.01)

 ( 13 )  B1

 ( 11 ) 231.306 2022.08.12.

 ( 21 )  P 20 00095

 ( 22 )  2020.03.12.

 ( 40 )  2021.09.28

 ( 73 )  Spirocco Kft., 1084 Budapest, Auróra u. 30-32. (HU)

 ( 72 )  Molnár Marcell, 7627 Pécs, Hétvezér u. 5/3. (HU)

 Kerekes Attila, 1084 Budapest, Auróra u. 30-32. TT/55. (HU)

 ( 54 ) Adagoló szerkezet MDI készülékhez, eljárás kaniszter szelepének működtetésére, valamint ilyen adagoló

 szerkezetet tartalmazó MDI készülék

 ( 74 )  Dwornik Marek egyéni szabadalmi ügyvivő, 1139 Budapest, Üteg utca 11/A. (HU)

B. SZEKCIÓ - IPARI MŰVELETEK ÁLTALÁBAN ÉS SZÁLLÍTÁS

 ( 51 ) B60K 1/04 (2006.01)

H01M 50/20 (2021.01)

 ( 13 )  B1

 ( 11 ) 231.307 2022.08.24.

 ( 21 )  P 20 00321

 ( 22 )  2020.09.29.

 ( 40 )  2021.08.30

 ( 73 )  SUZUKI MOTOR CORPORATION, 432-8611 Shizuoka, 300, Takatsuka-cho, Minami-ku, Hamamatsu-shi (JP)
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 ( 72 )  Akihiro Obara, , (JP)

 Jun Mishima, , (JP)

 ( 54 )  Villamos alkatrész tartószerkezet

 ( 30 ) 2019-178364 2019.09.30 JP

 ( 74 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, Andrássy út 113. (HU)

 ( 51 ) B65G 51/00 (2006.01)

E21D 9/00 (2006.01)

E21F 13/00 (2006.01)

 ( 13 )  B1

 ( 11 ) 231.304 2022.08.03.

 ( 21 )  P 19 00035

 ( 22 )  2019.02.04.

 ( 40 )  2020.08.28

 ( 73 )  Zádor István, 1142 Budapest, Kassai u. 157/E (HU)

 ( 72 )  Zádor István, 1142 Budapest, Kassai u. 157/E (HU)

 ( 54 )  Föld alatti szállító csőhálózat rendszer levegő áramoltatással mozgatott szállító kapszulákkal

 ( 51 ) B67D 7/02 (2010.01)

B08B 9/08 (2006.01)

B67C 3/16 (2006.01)

B67D 7/14 (2010.01)

 ( 13 )  B1

 ( 11 ) 231.312 2022.09.07.

 ( 21 )  P 20 00096

 ( 22 )  2020.03.13.

 ( 40 )  2021.09.28

 ( 73 )  Ressol 2020 Kft., 1022 Budapest, Szemlőhegy utca 6. (HU)

 ( 72 )  Petkovits Gábor, 1024 Budapest, Petrezselyem u. 10. B. ép. A. lph. 5. em. 19. (HU)

 ( 54 )  Flakontöltő automata

 ( 74 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16. (HU)

F. SZEKCIÓ - MECHANIKA, VILÁGÍTÁS, FŰTÉS

 ( 51 ) F23B 10/00 (2006.01)

A01G 13/00 (2006.01)

F23B 60/00 (2006.01)

 ( 13 )  B1

 ( 11 ) 231.320 2022.09.07.

 ( 21 )  P 18 00046

 ( 22 )  2018.02.05.

 ( 40 )  2019.08.28

 ( 73 )  Farkas László, 2730 Albertirsa, Ceglédi út 29/32. (HU)

 ( 72 )  Farkas László, 2730 Albertirsa, Ceglédi út 29/32. (HU)

 ( 54 ) Növényi biomasszával üzemelő, füst-víz-párát létrehozó és a környezetbe kijuttató berendezés előnyösen

 szőlő- és gyümölcsültetvények védelmére, és eljárás annak alkalmazására

 ( 74 )  SBGK ÜGYVÉDI IRODA, 1062 Budapest, Andrássy út 113. (HU)
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G. SZEKCIÓ - FIZIKA

 ( 51 ) G21D 1/04 (2006.01)

F03B 3/16 (2006.01)

F03B 11/00 (2006.01)

 ( 13 )  B1

 ( 11 ) 231.321 2022.09.07.

 ( 21 )  P 15 00286

 ( 22 )  2015.06.18.

 ( 40 )  2015.12.28

 ( 73 )  Škoda JS a.s., 31600 Plzeň, Orlík 266 (CZ)

 ( 72 )  NOVOTNÝ František, 67201 Moravský Krumlov, Pionýrská 500 (CZ)

 KATOCHVÍL Zdeněk, 67401 Třebič, Obráncu míru 438 (CZ)

 ( 54 ) Javított biztonságú atomerőműví fő hűtőközeg-szivattyú hidraulikus részegység, és ilyen hidraulikus

 részegység alkalmazása atomerőművi fő hűtőközeg-szivattyú módosítására és/vagy javítására.

 ( 30 ) 2014-438 2014.06.26 CZ

 ( 74 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, Andrássy út 113. (HU)

A rovat 7 darab közlést tartalmaz. 
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Megtekinthetővé vált szabadalmi leírások

 ( 11 ) 231.267

 ( 54 ) Eljárás és mérési elrendezés acélszerkezetek belső oldali korróziósebességének meghatározására

 ( 11 ) 231.268

 ( 54 ) Kémiai eljárás oxigénnel túltelített víz előállítására

 ( 11 ) 231.269

 ( 54 ) Gamma kamera holtidő meghatározás valós időben hosszú életű radioizotópok használatával

 ( 11 ) 231.270

 ( 54 ) Adatkezelő eljárás és regisztrációs eljárás anonim adatmegosztó rendszerhez, valamint adatkezelő és azt

tartalmazó anonim adatmegosztó rendszer

 ( 11 ) 231.271

 ( 54 ) Bójákkal hajtott hullámerőmű

 ( 11 ) 231.272

 ( 54 ) Eljárás mellkas radiológiai felvételeken a bordaárnyékok elemzésére és az árnyékok kontúrjának meghatározására

 ( 11 ) 231.273

 ( 54 ) Transz-4-{2-[4-(2,3-diklór-fenil)-piperazin-1-il]-etil}-N,N-dimetilkarbamoil-ciklohexilamin skizofrénia negatív

tüneteinek kezelésére

 ( 11 ) 231.274

 ( 54 ) HIV-gátló pirimidinszármazékok

 ( 11 ) 231.275

 ( 54 ) Rendszer esővíz elfolyásának a visszatartására, vízgyűjtő terület megújítására, valamint biodiverzitásának a

visszaállítására

 ( 11 ) 231.277

 ( 54 ) Vízben oldódó réteggel ellátott dugó furatok, lyukak megvédésére alkatrészekben a bevonatkészítési folyamat

során

 ( 11 ) 231.278

 ( 54 ) Árnyékoló berendezés

 ( 11 ) 231.279

 ( 54 ) Gépjármű akkumulátor tömb

 ( 11 ) 231.280

 ( 54 ) Eljárás felszíni rétegvizek kezelésére alkalmas modifikált klinoptilolit zeolit szűrőanyag előállítására

 ( 11 ) 231.281

 ( 54 ) Összetett zsaluzó berendezés
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 ( 11 ) 231.282

 ( 54 ) Eljárás kerékpárút forgalmának számlálására és berendezés az eljárás foganatosítására

 ( 11 ) 231.284

 ( 54 ) Eljárás lumateperone és sói előállítására

 ( 11 ) 231.285

 ( 54 ) A miozin-2-izoformákat szelektíven gátló, gyógyászatilag hatásos vegyületek

 ( 11 ) 231.286

 ( 54 ) Magas víztartalmú, megnövelt adszorpcíós képességű metilkovasav gél és eljárás annak előállítására

 ( 11 ) 231.287

 ( 54 ) Intelligens világító úszó

 ( 11 ) 231.288

 ( 54 ) Eljárás tőke produktivitásának szabályozására ágaskordon ültetvényben és eszköz az eljárás végrehajtására

 ( 11 ) 231.289

 ( 54 ) Közvetlenül reteszelő elektromechanikus szerkezet

A rovat 21 darab közlést tartalmaz. 
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Szabadalmi oltalom megszűnése és újra érvénybe helyezése

Ideiglenes szabadalmi oltalom megszűnése díjfizetés hiányában

 ( 21 ) P 20 00214

 ( 54 ) Fúrás nélküli képtartó konzol beépített vízszintmérővel

 ( 21 ) P 20 00229

 ( 54 ) Méhen belüli fogamzásgátló eszköz

A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 

Ideiglenes szabadalmi oltalom megszűnése lemondás vagy lemondottnak tekintés miatt

 ( 21 ) P 17 00368

 ( 54 ) Rendszer jelzési testgesztus érzékelésére és eljárás a rendszer betanítására

 ( 21 ) P 18 00074

 ( 54 ) Detektálási huzalrács elrendezés és ilyet alkalmazó kétdimenziós nukleáris huzaldetektor

 ( 21 ) P 18 00095

 ( 54 ) Elektromos autók automatizált akkumulátor csereállomása

 ( 21 ) P 19 00420

 ( 54 ) Mobil, gépjármű-futófelület tisztító és tömegmérő automata

 ( 21 ) P 20 00036

 ( 54 ) Turbina vízáramot hasznosító vízerőgéphez és vízáramot hasznosító vízerőgép

 ( 21 ) P 20 00168

 ( 54 ) Valós idejű, fluoreszcencia alapú, "add-és-mérd" eljárás OATP fehérjék funkciójának és drog interakcióinak

vizsgálatára

 ( 21 ) P 20 00179

 ( 54 ) Szervoevező eljárás és berendezés

 ( 21 ) P 20 00225

 ( 54 ) Fogászati implantátumos harapás rekonstrukcióra alkalmas orvosi eszköz

 ( 21 ) P 20 00246

 ( 54 ) Partvédő berendezés és partvédő berendezéssel megvalósított hullámerőmű

 ( 21 ) P 20 00265

 ( 54 ) Szögsebesség modulált excenter hajtómű

 ( 21 ) P 20 00311

 ( 54 ) Talajszint alá süllyedő, kis helyigényű, súlykiegyenlített nyílászáró szerkezet
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 ( 21 ) P 21 00236

 ( 54 ) Zn-levegő újratölthető elem

A rovat 12 darab közlést tartalmaz. 

Végleges szabadalmi oltalom megszűnése díjfizetés hiányában

 ( 11 ) 227.770

 ( 21 ) P 09 00050

 ( 54 ) Ferde-kábel függesztésű híd

 ( 11 ) 229.675

 ( 21 ) P 07 00100

 ( 54 ) Rendszer és eljárás szennyvíz tisztítására

 ( 11 ) 230.943

 ( 21 ) P 16 00023

 ( 54 ) Membrán lemezes kutyajáték

 ( 11 ) 231.194

 ( 21 ) P 17 00021

 ( 54 ) Eljárás kétkomponensű töltött és adott esetben erősített, telítetlen poliésztergyanta alapú kompozíciók

előállítására

A rovat 4 darab közlést tartalmaz. 
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Vegyes szabadalmi közlemények

Jogutódlás

 ( 11 )  231.228

 ( 21 )  P 18 00232

 ( 73 )  Dr. Simonyi Sándor, Salgótarján (HU)

 ( 11 )  231.230

 ( 21 )  P 19 00265

 ( 73 )  Dr. Simonyi Sándor, Salgótarján (HU)

 ( 21 )  P 20 00223

 ( 71 )  Pinczés Zsolt Tiborné, Hatvan (HU)

 ( 21 )  P 21 00204

 ( 71 )  Femtonics Kft. 85%, Budapest (HU)

 HCEMM Nonprofit Kft. 7.5%, Szeged (HU)

 Semmelweis Egyetem 7.5%, Budapest (HU)

 ( 74 )  Kacsukpatent Európai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., 1139 Budapest, Üteg u. 11/a. (HU)

A rovat 4 darab közlést tartalmaz. 

Képviseleti megbízás

 ( 21 )  P 18 00424

 ( 71 )  Kertész András 100%, Nyíregyháza (HU)

 ( 74 )  Dr. Markó József, 1027 Budapest, Csalogány utca 43. (HU)

 ( 21 )  P 20 00102

 ( 71 )  Orha Művek Zrt. 100%, Nyíregyháza (HU)

 ( 74 ) DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft. Farkas Tamás szabadalmi ügyvivő, 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

 u. 16. (HU)

 ( 21 )  P 20 00127

 ( 71 )  Lakos Dániel, Budapest (HU)

 ( 74 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, Andrássy út 113. (HU)

 ( 21 )  P 20 00188

 ( 71 )  Kelemen-Cserta Eszter, Siófok (HU)

 ( 74 )  Cserta Péter József, 8600 Siófok, Szigliget u. 18. (HU)

 ( 21 )  P 21 00184

 ( 71 )  Bottyán Tamás, Érd (HU)

 ( 74 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, Andrássy út 113. (HU)
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A rovat 5 darab közlést tartalmaz. 

Név-, illetve címváltozás

 ( 21 )  P 16 00037

 ( 54 )  Eljárás és berendezés minta fluoreszcencia-vizsgálatára

 ( 71 )  Számítástechnikai és Automatizálási Kutató Intézet, Budapest (HU)

 ( 21 )  P 21 00202

 ( 54 ) Belsőégésű motor oxigén sűrítő berendezéssel, eljárás, számítógépes programtermék és számítógéppel olvasható

 tárolóegység belsőégésű motor működtetésére oxigén sűrítő berendezéssel

 ( 71 )  Kárpáty István, Budapest (HU)

 Karpaty Stephen, Streetsboro (US)

A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 
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EURÓPAI SZABADALMI KÖZLEMÉNYEK

Európai szabadalmak szövege fordításának benyújtása

 ( 11 )  E059128

 ( 21 )  E 20 188857

 ( 96 ) EP 20200188857 2020.07.31.

 ( 97 ) EP 3771317 A1 2021.02.03.

EP 3771317 B1 2022.04.27.

 ( 73 )  Lemken GmbH & Co KG, 46519 Alpen (DE)

 ( 72 )  HAPPE, Christoph

 ( 74 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)

 ( 54 )  Szerszámtartó egy talajművelő berendezéshez

 ( 51 ) A01B 19/08 (2006.01)

A01B 23/04 (2006.01)

A01B 49/02 (2006.01)

 ( 13 )  T2

 ( 30 ) 102019120752 2019.07.31. DE

 ( 11 )  E059198

 ( 21 )  E 19 209083

 ( 96 ) EP 20190209083 2017.05.26.

 ( 97 ) EP 3626050 A1 2020.03.25.

EP 3626050 B1 2022.02.09.

 ( 73 )  Christiaens Group B.V., 5961 ND Horst (NL)

 ( 72 )  Christiaens, Martinus Leonardus Hendrikus Maria

 ( 74 )  Ivánka Gábor László, 1122 Budapest, (HU)

 ( 54 )  Természetes állvány kertészeti termékek számára

 ( 51 ) A01G 18/69 (2018.01)

A01G 18/62 (2018.01)

A01G 18/70 (2018.01)

 ( 13 )  T2

 ( 30 ) 2016850 2016.05.27. NL

 ( 11 )  E059195

 ( 21 )  E 20 455001

 ( 96 ) EP 20200455001 2020.02.14.
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 ( 21 ) E 16 784542

 ( 73 ) Metso Outotec Finland Oy, Tampere (FI)

 ( 11 ) E049383

 ( 21 ) E 13 864250

 ( 73 ) Metso Outotec Finland Oy, Tampere (FI)

 ( 11 ) E050990

 ( 21 ) E 15 785062

 ( 73 ) WBV Weisenburger Bau + Verwaltung GmbH, Karlsruhe (DE)

 ( 74 ) KACSUKPATENT Kft., 1139 Budapest, (HU)

 ( 11 ) E052305
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 ( 21 ) E 18 706230

 ( 73 ) AMO Ireland, Dublin (IE)

 ( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)

 ( 11 ) E052436

 ( 21 ) E 18 703798

 ( 73 ) AMO Ireland, Dublin (IE)

 ( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)

 ( 11 ) E052921

 ( 21 ) E 18 706231

 ( 73 ) AMO Ireland, Dublin (IE)

 ( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)

 ( 11 ) E053115

 ( 21 ) E 16 805522

 ( 73 ) Anacor Pharmaceuticals, LLC, New York, NY (US)

 ( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)

 ( 11 ) E053267

 ( 21 ) E 18 705880

 ( 73 ) AMO Ireland, Dublin (IE)

 ( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)

 ( 11 ) E053468

 ( 21 ) E 16 711199

 ( 73 ) Varelotteriet A/S, Copenhagen O (DK)

 ( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)

 ( 11 ) E054365

 ( 21 ) E 18 187390

 ( 73 ) Anacor Pharmaceuticals, LLC, New York, NY (US)

 ( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)

 ( 11 ) E055412

 ( 21 ) E 18 703800

 ( 73 ) AMO Ireland, Dublin (IE)

 ( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)

 ( 11 ) E056217

 ( 21 ) E 18 184973

 ( 73 ) F.Hoffmann-La Roche AG, Basel (CH)

 ( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)

 ( 11 ) E057203

 ( 21 ) E 14 849898

 ( 73 )  FUJIFILM Corporation 1/2, Tokyo 106-8620 (JP) PDRadiopharma Inc. 1/2, Tokyo (JP)

 ( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)

 ( 11 ) E058979
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 ( 21 ) E 19 706742

 ( 73 ) Maruzsi, László 1/1, 1158 Budapest (HU)

 ( 74 ) Pintz és Társai Kft., 1085 Budapest, (HU)

A rovat 38 darab közlést tartalmaz. 

Képviseleti megbízás

 ( 21 ) E 03 753648

 ( 73 ) INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE (INSERM) 80%, 75654 Paris

  Cédex 13 (FR) Centre National de la Recherche Scientifique 10%, Paris Cedex 16 (FR) université Paris Cité

10%, Párizs (FR)

 ( 74 ) Frankné dr. Machytka Daisy, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1024 Budapest,

(HU)

 ( 21 ) E 04 786279

 ( 73 ) INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE (INSERM) 1/3, 75654 Paris

 Cédex 13 (FR) CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (CNRS) 1/3, 75794 Paris Cedex

 16 (FR) université Paris Cité 1/3, Párizs (FR)

 ( 74 ) Frankné dr. Machytka Daisy szabadalmi ügyvivő, Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy

Iroda, 1024 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 08 157878

 ( 73 ) Lémo S.A., Ecublens (CH)

 ( 74 ) Kovári Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., 1012 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 09 794875

 ( 73 ) Micro Motion, Inc., Boulder, Colorado (US)

 ( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 11 741302

 ( 73 ) InnoCore Technologies Holding B.V., Groningen (NL)

 ( 74 ) Ivánka Gábor László, 1122 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 04 009190

 ( 73 ) ANDRITZ Fliessbett Systeme GmbH, Ravensburg (DE)

 ( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 07 788108

 ( 73 )  Assistance Publique - Hôpitaux de Paris 1/2, 75004 Paris (FR) université Paris Cité 1/2, Párizs (FR)

 ( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 11 773811

 ( 73 ) GENERALI JENIOT S.P.A., Milano (IT)

 ( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 09 794876

 ( 73 ) Micro Motion, Inc., Boulder, Colorado (US)

 ( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)
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 ( 21 ) E 05 704550

 ( 73 ) InnoCore Technologies Holding B.V., Groningen (NL)

 ( 74 ) Ivánka Gábor László, 1122 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 10 711248

 ( 73 ) Fluid Quip Technologies, LLC, Cedar Rapids, NE (US)

 ( 74 ) Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda, 1024 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 14 195906

 ( 73 ) InnoCore Technologies Holding B.V., Groningen (NL)

 ( 74 ) Ivánka Gábor László, 1122 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 12 823438

 ( 73 ) Co2PAC Limited, Auckland (NZ)

 ( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 09 801812

 ( 73 ) Nanto Cleantech Inc., Pittsburgh, PA (US)

 ( 74 ) Pintz és Társai Kft., 1085 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 11 176876

 ( 73 )  Assistance Publique-Hôpitaux de Paris 1/5, Paris (FR) Centre National de la Recherche Scientifique 1/5, Paris

   (FR) Da Volterra 1/5, Paris (FR) université Paris Cité 1/5, Párizs (FR) UNIVERSITE PARIS-SACLAY 1/5,

GIF-SUR-YVETTE (FR)

 ( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 15 171026

 ( 73 ) Anacor Pharmaceuticals, LLC, New York, NY (US)

 ( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 14 761280

 ( 73 )   Cytune Pharma 1/4, 44100 Nantes (FR) Assistance Publique Hôpitaux de Paris 1/4, 75004 Paris (FR) Institut

 National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM) 1/4, 75013 Paris (FR) université Paris Cité 1/4,

Párizs (FR)

 ( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 13 736565

 ( 73 ) F.Hoffmann-La Roche AG, Basel (CH)

 ( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 16 186458

 ( 73 ) Lémo S.A., Ecublens (CH)

 ( 74 ) Kovári Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., 1012 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 13 179945

 ( 73 ) Anacor Pharmaceuticals, LLC, New York, NY (US)

 ( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 14 714943

 ( 73 ) Radiaderm Limited, London (GB)
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 ( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 14 757000

 ( 73 ) Stealth BioTherapeutics Inc., Needham, MA (US)

 ( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 14 756991

 ( 73 ) Stealth BioTherapeutics Inc., Needham, MA (US)

 ( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 15 785062

 ( 73 ) WBV Weisenburger Bau + Verwaltung GmbH, Karlsruhe (DE)

 ( 74 ) KACSUKPATENT Kft., 1139 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 18 706230

 ( 73 ) AMO Ireland, Dublin (IE)

 ( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 18 703798

 ( 73 ) AMO Ireland, Dublin (IE)

 ( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 18 706231

 ( 73 ) AMO Ireland, Dublin (IE)

 ( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 16 805522

 ( 73 ) Anacor Pharmaceuticals, LLC, New York, NY (US)

 ( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 18 705880

 ( 73 ) AMO Ireland, Dublin (IE)

 ( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 16 711199

 ( 73 ) Varelotteriet A/S, Copenhagen O (DK)

 ( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 18 187390

 ( 73 ) Anacor Pharmaceuticals, LLC, New York, NY (US)

 ( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 18 703800

 ( 73 ) AMO Ireland, Dublin (IE)

 ( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 18 184973

 ( 73 ) F.Hoffmann-La Roche AG, Basel (CH)

 ( 74 ) Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 14 849898
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 ( 73 )  FUJIFILM Corporation 1/2, Tokyo 106-8620 (JP) PDRadiopharma Inc. 1/2, Tokyo (JP)

 ( 74 ) SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, (HU)

 ( 21 ) E 19 706742

 ( 73 ) Maruzsi, László 1/1, 1158 Budapest (HU)

 ( 74 ) Pintz és Társai Kft., 1085 Budapest, (HU)

A rovat 35 darab közlést tartalmaz. 

Név-, illetve címváltozás

 ( 11 ) E005321

 ( 21 ) E 06 754047

 ( 54 ) Gyógyászati eszközökben és gyógyszerészeti készítményekben alkalmazható mukadhezív, xiloglukán-tartalmú

készítmények

 ( 73 ) Alfasigma S.p.A., Milano (IT)

 ( 11 ) E006514

 ( 21 ) E 06 004219

 ( 54 ) A rifaximin polimorf formái mint antibiotikumok

 ( 73 ) Alfasigma S.p.A., Milano (IT)

 ( 11 ) E008773

 ( 21 ) E 09 158728

 ( 54 ) Szerszámkészlet egy áramlásellenőrző készülék bevezetésére egy védőhüvelybe, valamint eljárás ennek

alkalmazására

 ( 73 ) GRTgaz, Bois-Colombes (FR)

 ( 11 ) E008909

 ( 21 ) E 09 158730

 ( 54 ) Felszerelés egy áramlásellenőrző készülék behelyezésére egy fluid közeg csővezetékébe, valamint eljárás ennek

alkalmazására

 ( 73 ) GRTgaz, Bois-Colombes (FR)

 ( 11 ) E010974

 ( 21 ) E 06 710685

 ( 54 ) Hitelesítés GAA funkcionalitás alkalmazásával egyirányú hálózati kapcsolatokhoz

 ( 73 ) Nokia Technologies OY, Espoo (FI)

 ( 11 ) E012978

 ( 21 ) E 06 731152

 ( 54 ) Gyógyszerkészítmény és eljárás kombinációban lévő gombaellenes szer alkalmazására

 ( 73 ) Appili Therapeutics Inc., Halifax (CA)

 ( 11 ) E013200

 ( 21 ) E 06 744959

 ( 54 ) Feljogosítatlan mobil hozzáférés támogatása harmadik generációs mobil hálózatokban

 ( 73 ) Nokia Technologies OY, Espoo (FI)
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 ( 11 ) E016228

 ( 21 ) E 09 702666

 ( 54 ) Jármű légkondicionáló összeállítással

 ( 73 ) Carrier Corporation, Jupiter, Florida (US)

 ( 11 ) E016465

 ( 21 ) E 06 795316

 ( 54 ) Berendezés, eljárás és számítógépes program rádiókapcsolati protokoll internetes protokollfolyamhoz való

konfigurálására

 ( 73 ) Nokia Technologies OY, Espoo (FI)

 ( 11 ) E016623

 ( 21 ) E 08 864055

 ( 54 ) A sztreptolizin-O protein mutáns formái

 ( 73 ) GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rixensart (BE)

 ( 11 ) E016810

 ( 21 ) E 09 174788

 ( 54 ) Béltisztításra szolgáló készítmények és alkalmazásuk

 ( 73 ) Alfasigma S.p.A., Milano (IT)

 ( 11 ) E016848

 ( 21 ) E 06 723226

 ( 54 ) Rifaximint tartalmazó gyomorrezisztens gyógyászati készítmény

 ( 73 ) Alfasigma S.p.A., Milano (IT)

 ( 11 ) E016888

 ( 21 ) E 10 706765

 ( 54 ) Zsalus gördülőredőny

 ( 73 ) B.B.C. SPA, 75012 BERNALDA (MT) (IT)

 ( 11 ) E017287

 ( 21 ) E 10 155673

 ( 54 ) Eljárás padlólap előállítására

 ( 73 ) Flooring Industries Limited, SARL, Bertrange (LU)

 ( 11 ) E018513

 ( 21 ) E 06 754750

 ( 54 ) Acetil-L-karnitin fájdalmas periferiális diabeteses neuropathia megelőzésére

 ( 73 ) Alfasigma S.p.A., Milano (IT)

 ( 11 ) E018589

 ( 21 ) E 09 401033

 ( 54 ) Legalább két porszívót és porzsákot tartalmazó rendszer

 ( 73 ) Miele & Cie. KG, 33332 Gütersloh (DE)

 ( 11 ) E018627

 ( 21 ) E 10 401214

 ( 54 ) Padlószívófej porszívóhoz

 ( 73 ) Miele & Cie. KG, 33332 Gütersloh (DE)
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 ( 11 ) E018636

 ( 21 ) E 06 801887

 ( 54 ) A RyR receptorok modulációjával járó rendellenességek megelőzésére és kezelésére alkalmas hatóanyagok

 ( 73 ) The Trustees of Columbia University in the City of New York, New York, New York 10027 (US)

 ( 11 ) E018638

 ( 21 ) E 10 401050

 ( 54 ) Fedőlap-lecsukódásgátló berendezéssel ellátott porszívó

 ( 73 ) Miele & Cie. KG, 33332 Gütersloh (DE)

 ( 11 ) E018688

 ( 21 ) E 10 401114

 ( 54 ) Padlóporszívó görgős burkolattal

 ( 73 ) Miele & Cie. KG, 33332 Gütersloh (DE)

 ( 11 ) E019212

 ( 21 ) E 09 839561

 ( 54 ) Hozzáférés váltás kapcsolat átirányításához

 ( 73 ) Nokia Technologies OY, Espoo (FI)

 ( 11 ) E020098

 ( 21 ) E 09 737824

 ( 54 ) Fedőlappal zárható portartállyal és elfordítható porzsáktartállyal ellátott porszívó

 ( 73 ) Miele & Cie. KG, 33332 Gütersloh (DE)

 ( 11 ) E020261

 ( 21 ) E 10 401047

 ( 54 ) Porszívó többrészes készülékházzal és kábeldobbal

 ( 73 ) Miele & Cie. KG, 33332 Gütersloh (DE)

 ( 11 ) E020601

 ( 21 ) E 09 152685

 ( 54 ) Biztonsági tolltű kanülvédő elemmel

 ( 73 ) Pikdare-Societá per Azioni, Casnate con Bernate CO (IT)

 ( 11 ) E020804

 ( 21 ) E 10 766332

 ( 54 ) TLR aktivitás modulátorokat tartalmazó immunogén készítmények

 ( 73 ) GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rixensart (BE)

 ( 11 ) E020959

 ( 21 ) E 10 701997

 ( 54 ) Szalagkreppelt, változtatható lokális rizsmasúlyú, szívóképes lap, perforált polimer szalaggal előállítva

 ( 73 ) GPCP IP Holdings LLC, N.E., Atlanta, Georgia (US)

 ( 11 ) E021039

 ( 21 ) E 06 739068

 ( 54 ) Szövettel kreppelő-húzó eljárás abszorbens lap előállítására

 ( 73 ) GPCP IP Holdings LLC, N.E., Atlanta, Georgia (US)
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 ( 11 ) E021060

 ( 21 ) E 06 744475

 ( 54 ) Általános kulcs-döntési mechanizmus GAA-hoz

 ( 73 ) Nokia Technologies OY, Espoo (FI)

 ( 11 ) E021099

 ( 21 ) E 10 401184

 ( 54 ) Szívóelem porszívóhoz

 ( 73 ) Miele & Cie. KG, 33332 Gütersloh (DE)

 ( 11 ) E021143

 ( 21 ) E 10 189236

 ( 54 ) Hitelesítés GAA funkcionalitás használatával egyirányú hálózati kapcsolatokhoz

 ( 73 ) Nokia Technologies OY, Espoo (FI)

 ( 11 ) E021713

 ( 21 ) E 09 816166

 ( 54 ) Megelőző és/vagy terápiás szer funkcionális gyomor-rendellenességekhez

 ( 73 ) Alfasigma S.p.A., Milano (IT)

 ( 11 ) E021771

 ( 21 ) E 09 796537

 ( 54 ) Elektron-transzportáló anyagok, és ezek előállítási eljárásai

 ( 73 ) BOE Technology Group Co., Ltd., Peking (CN)

 ( 11 ) E022101

 ( 21 ) E 10 747355

 ( 54 ) Eljárás elektróda bevonására és ilyen elektróda

 ( 73 ) BL Technologies, Inc., Minnetonka (US)

 ( 11 ) E022158

 ( 21 ) E 11 781540

 ( 54 ) Tasak, különösen aszeptikus csomagoláshoz

 ( 73 ) Goglio S.p.A., 20144 Milano (IT)

 ( 11 ) E022497

 ( 21 ) E 11 714663

 ( 54 ) Rifaximin por, eljárás az előállítására és rifaximint tartalmazó szabályozott leadású készítmények, melyek

alkalmasak hosszan tartó hatás elérésére

 ( 73 ) Alfasigma S.p.A., Milano (IT)

 ( 11 ) E022642

 ( 21 ) E 06 773182

 ( 54 ) Réz és cink készítményekkel történő öregedésgátló kezelés

 ( 73 ) OBAGI COSMECEUTICALS LLC, Long Beach, California (US)

 ( 11 ) E022957

 ( 21 ) E 10 801145

 ( 54 ) Járműülésrendszer

 ( 73 ) Mercedes-Benz Group AG, Stuttgart (DE)
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 ( 11 ) E023320

 ( 21 ) E 06 755956

 ( 54 ) Rendszer, hálózati egység, terminál, eljárás és számítógépes programtermék jelenlét közzétételére

 ( 73 ) Nokia Technologies OY, Espoo (FI)

 ( 11 ) E023356

 ( 21 ) E 11 718779

 ( 54 ) Menetformázó elem, különösen hidegen-alakítható anyagokban készített furatok számára

 ( 73 ) SBE-VARVIT S.p.A., Reggio Emilia (IT)

 ( 11 ) E023772

 ( 21 ) E 08 850615

 ( 54 ) Eljárás napelem előállítására felületpassziváló kettős dielektrikum réteggel és ilyen napelem

 ( 73 ) Hanwha Solutions Corporation, Seoul (KR)

 ( 11 ) E023950

 ( 21 ) E 10 765602

 ( 54 ) Legalább kétféle, eltérő koercitív erejű mágneses tintával előállított, legalább részben egymást fedő mágneses

területek felhordásával előállított mágneses kódoló rendszer

 ( 73 ) Fedrigoni S.p.A., 37135 Verona (IT)

 ( 11 ) E023989

 ( 21 ) E 09 737223

 ( 54 ) Középső mag elem spirálisan tekercselt szétválasztó blokkhoz

 ( 73 ) BL Technologies, Inc., Minnetonka (US)

 ( 11 ) E024097

 ( 21 ) E 10 752175

 ( 54 ) Detoxifikált escherichia coli immunogének

 ( 73 ) GlaxoSmithKline Biologicals S.A., Rixensart (BE)

 ( 11 ) E024344

 ( 21 ) E 09 290769

 ( 54 ) Forgóváz hossztartó

 ( 73 ) C.G.L., 53960 Bonchamp les Laval (FR)

 ( 11 ) E024588

 ( 21 ) E 11 784423

 ( 54 ) Csatlakozóegység és eljárás gépjármű ablaktörlő-szerkezetéhez egy törlőlapátnak egy törlőkarral való

csatlakoztatására

 ( 73 ) Mercedes-Benz Group AG, Stuttgart (DE)

 ( 11 ) E024761

 ( 21 ) E 11 794061

 ( 54 ) Elektronikus vezérlőkapcsolás teljesítménytranzisztorokkal, valamint a teljesítménytranzisztorok

élettartam-felügyeletére szolgáló eljárás

 ( 73 ) EBM-Papst Mulfingen GmbH&CO. KG, 74673 Mulfingen (DE)

 ( 11 ) E024940

 ( 21 ) E 10 714069
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 ( 54 ) Rifamicin-származék

 ( 73 ) Alfasigma S.p.A., Milano (IT)

 ( 11 ) E025079

 ( 21 ) E 10 798012

 ( 54 ) Külső járműtükörpár

 ( 73 ) Mercedes-Benz Group AG, Stuttgart (DE)

 ( 11 ) E025179

 ( 21 ) E 08 874003

 ( 54 ) Heterociklus vegyületek

 ( 73 ) GPCR Therapeutics, Inc., Seoul (KR)

 ( 11 ) E025669

 ( 21 ) E 12 172907

 ( 54 ) Béta- és alfa-galaktozidázt tartalmazó gyógyászati készítmények, valamint alkalmazásuk gasztroezofagális reflux

betegség kezelésére

 ( 73 ) Alfasigma S.p.A., Milano (IT)

 ( 11 ) E025704

 ( 21 ) E 10 709526

 ( 54 ) Adenozin A2A receptor ligandumként alkalmazható oxidált triazolil-purin-származékok, valamint gyógyszerként

történő alkalmazásuk

 ( 73 ) Alfasigma S.p.A., Milano (IT)

 ( 11 ) E025864

 ( 21 ) E 09 723022

 ( 54 ) Eljárás hulladék vagy szennyvíz biológiai tisztítására

 ( 73 ) BL Technologies, Inc., Minnetonka (US)

 ( 11 ) E025901

 ( 21 ) E 09 731310

 ( 54 ) Egy biológiai növényvédő szer és inszekticidek kombinációi

 ( 73 ) BASF Corporation, New Jersey (US)

 ( 11 ) E026092

 ( 21 ) E 11 799845

 ( 54 ) Flurbiprofent tartalmazó szilárd készítmények, eljárás azok előállítására és alkalmazásuk

 ( 73 ) Alfasigma S.p.A., Milano (IT)

 ( 11 ) E026368

 ( 21 ) E 14 158669

 ( 54 ) Köztes áramköri kondenzátorok meghibásodásából eredő szigetelési károk elleni védőkapcsolás

 ( 73 ) ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG, 74673 Mulfingen (DE)

 ( 11 ) E026434

 ( 21 ) E 09 710587

 ( 54 ) Hajlékony fedél élelmiszertárolóhoz és hajlékony fedél gyártási módszere

 ( 73 ) Eaz Pac AB, 223 63 Lund (SE)
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 ( 11 ) E026465

 ( 21 ) E 12 761650

 ( 54 ) Rifaximint tartalmazó gyógyászati készítmények, eljárás azok előállítására, és alkalmazásuk vaginális fertőzések

kezelésében

 ( 73 ) Alfasigma S.p.A., Milano (IT)

 ( 11 ) E027292

 ( 21 ) E 13 001373

 ( 54 ) Szövettel kreppelt abszorbens cellulózlap

 ( 73 ) GPCP IP Holdings LLC, N.E., Atlanta, Georgia (US)

 ( 11 ) E027325

 ( 21 ) E 14 165952

 ( 54 ) EC motor az optocsatoló érzékenységcsökkenésének dinamikus meghatározásával

 ( 73 ) ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG, 74673 Mulfingen (DE)

 ( 11 ) E027467

 ( 21 ) E 09 851784

 ( 54 ) Az irinotekán liposzómái vagy hidrokloridjai és előkészítési módszerük

 ( 73 )  Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd., Lianyungang, Jiangsu 222002 (CN) Shanghai Hengrui Pharmaceutical Co.

Ltd., Shanghai 200245 (CN)

 ( 11 ) E027601

 ( 21 ) E 11 796705

 ( 54 ) Robbanásvédett kialakítású egyenáramú elektromotor

 ( 73 ) EBM-Papst Mulfingen GmbH&CO. KG, 74673 Mulfingen (DE)

 ( 11 ) E027672

 ( 21 ) E 12 769732

 ( 54 ) Édesítőszer-összetétel

 ( 73 ) VALSOIA S.p.A., Bologna (IT)

 ( 11 ) E027882

 ( 21 ) E 13 002824

 ( 54 ) Szalagkreppelt, változtatható lokális rizsmasúlyú perforált polimer szalaggal előállított abszorbens lap

 ( 73 ) GPCP IP Holdings LLC, N.E., Atlanta, Georgia (US)

 ( 11 ) E028060

 ( 21 ) E 11 170172

 ( 54 ) EC motor gyors és redundáns túlmelegedés elleni védelme biztonságos leállítással

 ( 73 ) ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG, 74673 Mulfingen (DE)

 ( 11 ) E028494

 ( 21 ) E 13 737699

 ( 54 ) Csúszda, amely azonnali ereszkedést és gyorsulást biztosít lengéssel együtt

 ( 73 ) Polin Su Parklari Ve Havuz Sistemleri Anonim Sirketi, 41415 Kocaeli (TR)

 ( 11 ) E028560

 ( 21 ) E 13 001369

 ( 54 ) Eljárás szövetkreppelt, nedvszívó cellulózalap előállítására
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 ( 73 ) GPCP IP Holdings LLC, N.E., Atlanta, Georgia (US)

 ( 11 ) E029074

 ( 21 ) E 10 807634

 ( 54 ) Nem ózonlebontó és alacsony globális felmelegedési potenciálú hűtőközegek alacsony hőmérsékletű hűtéshez

 ( 73 ) RPL Holdings Limited, Altricham, Cheshire WA15 9ST (GB)

 ( 11 ) E029105

 ( 21 ) E 11 804821

 ( 54 ) Rendszer és módszer célméret becsléséhez

 ( 73 ) Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi, Ankara (TR)

 ( 11 ) E029275

 ( 21 ) E 11 815986

 ( 54 ) Ftalazinon-keton-származék, előállítási eljárása és gyógyászati alkalmazása

 ( 73 ) JIANGSU HENGRUI MEDICINE CO., LTD., Lianyungang, Jiangsu (CN)

 ( 11 ) E029687

 ( 21 ) E 12 761967

 ( 54 ) Új hatékony HDAC inhibitor laktámokat tartalmazó tio-származékok és gyógyszerként történő alkalmazásuk

 ( 73 ) Alfasigma S.p.A., Milano (IT)

 ( 11 ) E030824

 ( 21 ) E 13 725711

 ( 54 ) Eljárás HIV-2 fertőzések diagnosztizálására és megkülönböztetésére

 ( 73 ) Bio-Rad Europe GmbH, Basel (CH)

 ( 11 ) E031503

 ( 21 ) E 12 164903

 ( 54 ) Csatlakozó eszköz elektromos motorhoz

 ( 73 ) ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG, 74673 Mulfingen (DE)

 ( 11 ) E031968

 ( 21 ) E 12 709947

 ( 54 ) Biocid termékek

 ( 73 ) Salveco, 88100 Saint Die Des Vosges (FR)

 ( 11 ) E032029

 ( 21 ) E 13 812306

 ( 54 ) Nitrogén-monoxid szállítás során az adagolás hígulásának minimalizálására szolgáló kanül

 ( 73 ) Mallinckrodt Hospital Products IP Limited, an Irish private limited company, Dublin 15 (IE)

 ( 11 ) E032197

 ( 21 ) E 13 793812

 ( 54 ) Szintézis és tisztítási eljárások foszfaplatin vegyületek előállítására és alkalmazásaik

 ( 73 ) Phosplatin Therapeutics Inc., New York, NY (US)

 ( 11 ) E032200

 ( 21 ) E 11 796924

 ( 54 ) Összetett féktárcsa
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 ( 73 ) Mercedes-Benz Group AG, Stuttgart (DE)

 ( 11 ) E032441

 ( 21 ) E 10 726658

 ( 54 ) Többpályás vízi csúszda közös csúszóterülettel

 ( 73 ) Polin Su Parklari Ve Havuz Sistemleri Anonim Sirketi, 41415 Kocaeli (TR)

 ( 11 ) E032477

 ( 21 ) E 09 779819

 ( 54 ) Gyógyszer beviteli készülék

 ( 73 ) SHL Medical AG, Zug (CH)

 ( 11 ) E032963

 ( 21 ) E 10 752585

 ( 54 ) Fejlesztett stabilitású (Z)-2-ciano-3-hidroxi-but-2-énsav-(4'-trifluormetilfenil)-amid tabletta formuláció

 ( 73 ) Sanofi-Aventis Deutschland GmbH., Frankfurt am Main (DE)

 ( 11 ) E033048

 ( 21 ) E 09 717484

 ( 54 ) Mikroporózus membrán, elválasztó akkumulátorhoz és akkumulátor

 ( 73 ) Toray Industries, Inc., Chuo-ku, Tokyo (JP)

 ( 11 ) E033222

 ( 21 ) E 14 777802

 ( 54 ) Mágneses tér elleni védelmet és szűrést biztosító többrétegű szövetes szerkezet

 ( 73 ) Saati S.p.A., 22070 Appiano Gentile CO (IT)

 ( 11 ) E033619

 ( 21 ) E 14 176821

 ( 54 ) Mizoprosztolt diszpergálódó tabletta

 ( 73 ) Azanta Danmark A/S, 2500 Valby (DK)

 ( 11 ) E033861

 ( 21 ) E 12 773220

 ( 54 ) Féktárcsa

 ( 73 ) Mercedes-Benz Group AG, Stuttgart (DE)

 ( 11 ) E033966

 ( 21 ) E 15 180497

 ( 54 ) Háromfázisú EC motorok hálózati oldali teljesítmény-tényezőjének növelésére szolgáló rendszer

 ( 73 ) ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG, 74673 Mulfingen (DE)

 ( 11 ) E034039

 ( 21 ) E 11 794667

 ( 54 ) Elektronikus áramkör és eljárás egy félvezető kapcsoló vezérlésére

 ( 73 ) EBM-Papst Mulfingen GmbH&CO. KG, 74673 Mulfingen (DE)

 ( 11 ) E034594

 ( 21 ) E 13 740497

 ( 54 ) Csuklós felemelésű magültető berendezés és módszer
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 ( 73 ) Industrie Aulari Inc., St-Barnabé-Sud, Quebec J0H 1G0 (CA)

 ( 11 ) E034821

 ( 21 ) E 15 182667

 ( 54 ) Dinamikusan címezhető master-slave rendszer és slave egységek dinamikus címzési eljárása

 ( 73 ) ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG, 74673 Mulfingen (DE)

 ( 11 ) E035069

 ( 21 ) E 12 862525

 ( 54 ) Szubsztituált benzaldahid-vegyületek és felhasználásuk a szövetek oxigénellátottságának növelésére

 ( 73 ) Global Blood Therapeutics, Inc., South San Francisco, CA 94080 (US)

 ( 11 ) E035088

 ( 21 ) E 09 789720

 ( 54 ) Eszköz egy beosztásos szelep és egy nyomás alatti tartályszerelvény gallérral való összefogására

 ( 73 ) Mallinckrodt Hospital Products IP Limited, an Irish private limited company, Dublin 15 (IE)

 ( 11 ) E035228

 ( 21 ) E 14 162238

 ( 54 ) Fröccsöntő forma, fröccsöntő formával ellátott fröccsöntő szerszám, továbbá eljárás alkalmazásukra

 ( 73 ) Plastics Unbound GmbH, 8004 Zürich (CH)

 ( 11 ) E035763

 ( 21 ) E 11 792408

 ( 54 ) Bevont részecske és bevont részecske előállításának módszere

 ( 73 )  Kobe Gakuin Educational Foundation, Kobe-shi, Hyogo 650-8586 (JP) Nippon Soda Co., Ltd., Tokyo 100-8165

(JP)

 ( 11 ) E036013

 ( 21 ) E 15 151385

 ( 54 ) Eljárás és berendezés nyilvános vezeték nélküli internet-hozzáférési hely észlelésére hibás felhasználói

helyzetmeghatározási adatok alapján

 ( 73 ) Deutsche Telekom AG, 53113 Bonn (DE)

 ( 11 ) E036547

 ( 21 ) E 14 198706

 ( 54 ) Megerősített, expandált gumi tömítőszalag előállítására alkalmas módszer és elrendezés

 ( 73 ) Trelleborg Sealing Profiles Sweden AB, 331 29 Värnamo (SE)

 ( 11 ) E036840

 ( 21 ) E 14 832966

 ( 54 ) Eljárás botulinum toxin előállítására

 ( 73 ) Daewoong Co., Ltd., Gyeonggi-do 462-807 (KR)

 ( 11 ) E036966

 ( 21 ) E 12 857656

 ( 54 ) Mozgóképkódoló eszköz, mozgóképkódoló módszer, mozgóképkódoló program, mozgókép dekódoló eszköz,

mozgókép dekódoló módszer és mozgókép dekódoló program

 ( 73 ) JVC KENWOOD Corporation, Kanagawa 221-0022 (JP)
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 ( 11 ) E037969

 ( 21 ) E 12 740235

 ( 54 ) Eljárás gram-negatív baktérium külső membrán vezikuláinak detergens-mentes előállítására

 ( 73 ) Intravacc B.V., Bilthoven (NL)

 ( 11 ) E037975

 ( 21 ) E 14 725680

 ( 54 ) Szűrőegység, annak használata, és a szennyezett levegő tisztításának módja

 ( 73 ) Acticon AB, 564 31 Bankeryd (SE)

 ( 11 ) E038382

 ( 21 ) E 13 745073

 ( 54 ) Kombinációs terápia a szklerózis multiplex kezelésében

 ( 73 ) FWP IP APS, Kobenhavn K (DK)

 ( 11 ) E038432

 ( 21 ) E 09 768695

 ( 54 ) Nyúl antitestek humanizálása egy univerzális antitest keret alkalmazásával

 ( 73 ) Novartis AG, Basel (CH)

 ( 11 ) E038668

 ( 21 ) E 12 791293

 ( 54 ) Interleukin-4-et és interleukin-10-et tartalmazó fúziós fehérje

 ( 73 ) Synerkine Pharma BV, Naarden (NL)

 ( 11 ) E038908

 ( 21 ) E 11 831345

 ( 54 ) 191P4D12 proteinekhez kötődő antitest-gyógyszerkonjugátumok (ADC)

 ( 73 )  Agensys, Inc., Northbrook, IL (US) Seagen Inc., Bothell, WA 98021 (US)

 ( 11 ) E039034

 ( 21 ) E 06 774580

 ( 54 ) Alfa v béta 6-ellenes antitestek és alkalmazásaik

 ( 73 ) Biogen MA Inc., Cambridge, MA 02142 (US)

 ( 11 ) E039160

 ( 21 ) E 14 722718

 ( 54 ) Folyadék csomagolására szolgáló palack

 ( 73 ) Laboratoires THEA, 63100 Clermont-Ferrand (FR)

 ( 11 ) E039206

 ( 21 ) E 16 158118

 ( 54 ) Autonóm szállítórendszer

 ( 73 ) EWAB Engineering AB, 592 91 Vadstena (SE)

 ( 11 ) E039247

 ( 21 ) E 12 840771

 ( 54 ) Vegyületek és tumorellenes NQO1-szubsztrátok

 ( 73 )  The Board of Trustees of the University of Illinois, Urbana, IL 61801 (US) The Board of Regents of The

University of Texas System, Austin, TX 78701 (US)
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 ( 11 ) E039325

 ( 21 ) E 14 823894

 ( 54 ) Összekapcsoló elrendezés törlőlapát törlőkarral összekapcsolására, törlőlapát és törlőkar

 ( 73 ) Mercedes-Benz Group AG, Stuttgart (DE)

 ( 11 ) E039537

 ( 21 ) E 15 720434

 ( 54 ) Cementalapú fotokatalitikus készítmény és annak alkalmazása vízfestékek előállításában, különösen kültéri

alkalmazásra

 ( 73 ) AM Technology Limited, London EC4A 1BR (GB)

 ( 11 ) E039741

 ( 21 ) E 17 203913

 ( 54 ) Készítmények és módszerek az SMN2 splicing módosítására egy alanynál

 ( 73 )  Biogen MA Inc., Cambridge, MA 02142 (US) Cold Spring Harbor Laboratory, Cold Spring Harbor, NY 11724

(US)

 ( 11 ) E040161

 ( 21 ) E 11 818629

 ( 54 ) Készítmények és módszerek a burgonya kórokozóinak gátlására

 ( 73 ) University Of Idaho, Moscow, ID 83844-3003 (US)

 ( 11 ) E040179

 ( 21 ) E 13 712635

 ( 54 ) Agyi eredetű neutrotróf faktorral (Brain-derived neurotrophic factor, BDNF) összefüggő betegségek kezelése a

BDNF-fel kapcsolatos természetes antiszensz transzkriptumok gátlása révén

 ( 73 )  CuRNA, Inc., Miami, FL 33137 (US) The Scripps Research Institute, La Jolla, CA 92037 (US)

 ( 11 ) E040341

 ( 21 ) E 13 768517

 ( 54 ) Nikotint orális úton adagoló termék, amely egy vízben oldhatatlan tasakban elzárt port tartalmaz, ahol az említett

por nikotin és rágógumi keverékét tartalmazza

 ( 73 ) FNYZ AB, 252 32 Helsingborg (SE)

 ( 11 ) E040427

 ( 21 ) E 13 779943

 ( 54 ) Nukleáris transzportmodulátorok és felhasználásuk

 ( 73 ) Biogen MA Inc., Cambridge, MA 02142 (US)

 ( 11 ) E040592

 ( 21 ) E 11 727190

 ( 54 ) Homodimer fehérjeszerkezetek

 ( 73 ) Nykode Therapeutics AS, 0349 Oslo (NO)

 ( 11 ) E040747

 ( 21 ) E 13 749296

 ( 54 ) Csiszolt csontcsavar

 ( 73 ) Medical Facets LLC, Port Washington, NY 11050 (US)

 ( 11 ) E040797
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 ( 21 ) E 12 178158

 ( 54 ) MEMS mikrofon beépített, textil anyagú védővászonnal

 ( 73 ) Saati S.p.A., 22070 Appiano Gentile CO (IT)

 ( 11 ) E040809

 ( 21 ) E 15 171067

 ( 54 ) Krómmentes szilikátalapú vizes zagykészítmények

 ( 73 ) Praxair S.T. Technology, Inc., North Haven, CT 06473 (US)

 ( 11 ) E040812

 ( 21 ) E 14 769552

 ( 54 ) Timidinkináz diagnosztikai Assay génterápiás alkalmazásokhoz

 ( 73 ) GenVivo, Inc., San Marino, CA 91108 (US)

 ( 11 ) E040843

 ( 21 ) E 13 735194

 ( 54 ) Présedzett (melegalakított) fémalkatrész gyártására szolgáló eljárás és berendezés

 ( 73 ) Automation, Press and Tooling, AP&T AB, 523 38 Ulricehamn (SE)

 ( 11 ) E040853

 ( 21 ) E 14 181876

 ( 54 ) Időjárásálló szigetelőszalag

 ( 73 ) Trelleborg Sealing Profiles Sweden AB, 331 29 Värnamo (SE)

 ( 11 ) E040930

 ( 21 ) E 15 806705

 ( 54 ) 10000 DA átlagos molekulasúly alatti dextrán-szulfát alkalmazása vizsgálati személyekben angiogenesis

előidézésére

 ( 73 ) TX Medic AB, 263 03 Viken (SE)

 ( 11 ) E041155

 ( 21 ) E 17 164754

 ( 54 ) Eszközök beosztásos szelep és nyomás alatti tartályszerelvény összefogására gallérral

 ( 73 ) Mallinckrodt Hospital Products IP Limited, an Irish private limited company, Dublin 15 (IE)

 ( 11 ) E041171

 ( 21 ) E 17 185196

 ( 54 ) Készítmények és módszerek az SMN2 splicing modulálására

 ( 73 )  Biogen MA Inc., Cambridge, MA 02142 (US) COLD SPRING HARBOR LABORATORY, Cold Spring Harbor,

NY 11724 (US)

 ( 11 ) E041205

 ( 21 ) E 12 821869

 ( 54 ) Orvosi ragasztó és eljárás annak előállítására

 ( 73 ) GEM S.r.l, Viareggio (IT)

 ( 11 ) E041436

 ( 21 ) E 14 183521

 ( 54 ) Tal-effektor-közvetített DNS-módosítás

 ( 73 )  REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MINNESOTA, Minneapolis, MN 55455 (US) IOWA STATE
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UNIVERSITY RESEARCH FOUNDATION, INC., Ames, IA 50010 (US)

 ( 11 ) E041510

 ( 21 ) E 09 714696

 ( 54 ) Biológiai sejtek és szövetek krioprezervációja

 ( 73 ) GENEA IP HOLDINGS PTY LIMITED, Sydney, NSW 2000 (AU)

 ( 11 ) E041742

 ( 21 ) E 15 166032

 ( 54 ) Human anti-alfa-szinuklein antitestek

 ( 73 )  Biogen International Neuroscience GmbH, 6340 Baar (CH) University of Zurich, 8006 Zurich (CH)

 ( 11 ) E041792

 ( 21 ) E 14 800152

 ( 54 ) Heterociklusos vegyület

 ( 73 ) Takeda Pharmaceutical Company Limited, Osaka-shi, Osaka 541-0045 (JP)

 ( 11 ) E042015

 ( 21 ) E 16 188166

 ( 54 ) Csúszó forgóvázas pótkocsi

 ( 73 ) Dennison Trailers Unlimited Company, Naas, Co. Kildare (IE)

 ( 11 ) E042089

 ( 21 ) E 15 189940

 ( 54 ) Részleges sugárzással való hevítési módszer az alakítva edzett alkatrészek gyártásához és a gyártási eljárás

kialakításához

 ( 73 ) Automation, Press and Tooling, A.P. & T AB, 514 32 Tranemo (SE)

 ( 11 ) E042281

 ( 21 ) E 15 160317

 ( 54 ) Biológiai kártevőirtó szerek és fungicidek kombinációi

 ( 73 ) BASF Corporation, Florham, New Jersey (US)

 ( 11 ) E042315

 ( 21 ) E 12 714679

 ( 54 ) Hidrotermális karbonizációs reakció elvégzésére alkalmas eljárás és az ehhez szükséges reakciós tartály

 ( 73 ) AVA Biochem AG, 6300 Zug (CH)

 ( 11 ) E042355

 ( 21 ) E 11 734043

 ( 54 ) 4-amino-5-fluoro-3-[6-(4-metilpiperazin-1-il)-1H-benzimidazol-2-il]-1H-kinolin-2-on laktát monohidrátot

tartalmazó gyógyászati kompozíciók

 ( 73 ) Novartis AG, 4056 Basel (CH)

 ( 11 ) E042461

 ( 21 ) E 17 181690

 ( 54 ) Vinilidén-fluorid kopolimer, az előállítására szolgáló módszer, gélelektrolit és nem vizes akkumulátor

 ( 73 ) Kureha Corporation, Chuo-ku, Tokyo 103-8552 (JP)

 ( 11 ) E042535
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 ( 21 ) E 11 715691

 ( 54 ) Szerves vegyület a májrák kezelésére

 ( 73 ) Novartis AG, 4056 Basel (CH)

 ( 11 ) E042566

 ( 21 ) E 14 802300

 ( 54 ) Diffúziós aluminidbevonatok előállítására szolgáló módszer

 ( 73 ) Praxair S.T. Technology, Inc., North Haven, CT 06473 (US)

 ( 11 ) E042709

 ( 21 ) E 15 706546

 ( 54 ) Cukorbetegség és elhízás kezelésére alkalmazható dehidrobenzofurán vegyületek

 ( 73 ) SCOHIA PHARMA, Inc., Fujisawa-shi, Kanagawa (JP)

 ( 11 ) E042726

 ( 21 ) E 16 767368

 ( 54 ) Humán kitináz inhibitorként használható szubsztituált aminotriazolok

 ( 73 ) MOLECURE SPÓLKA AKCYJNA, 02-089 Warszawa (PL)

 ( 11 ) E042806

 ( 21 ) E 15 858497

 ( 54 ) Új dextrán-szulfát

 ( 73 ) TX Medic AB, 263 03 Viken (SE)

 ( 11 ) E042822

 ( 21 ) E 12 774589

 ( 54 ) Automata befecskendező szerkezet

 ( 73 ) Amgen Inc., Thousand Oaks, CA 91320-1799 (US)

 ( 11 ) E042837

 ( 21 ) E 07 731104

 ( 54 ) Keverék frakcióinak elválasztására szolgáló eljárás

 ( 73 ) Sartorius Chromatography Equipment, Pompey (FR)

 ( 11 ) E042929

 ( 21 ) E 12 799815

 ( 54 ) Gyulladáscsökkentő gyógyszerészeti termékek

 ( 73 ) ResoTher Pharma ApS, 2840 Holte (DK)

 ( 11 ) E042954

 ( 21 ) E 16 178962

 ( 54 ) Villamos váltóberendezés automatikus szállítószerkezetekhez

 ( 73 ) EWAB Engineering AB, 592 23 Vadstena (SE)

 ( 11 ) E043013

 ( 21 ) E 12 790293

 ( 54 ) Felhevített munkadarab hőveszteségének csökkentésére alkalmas módszer és berendezés

 ( 73 ) Automation, Press and Tooling, A.P. & T AB, 514 32 Tranemo (SE)

 ( 11 ) E043019
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 ( 21 ) E 13 703834

 ( 54 ) Gyógyszerészeti készítmények kombinációs terápia céljára

 ( 73 ) Saniona A/S, 2750 Ballerup (DK)

 ( 11 ) E043177

 ( 21 ) E 12 726626

 ( 54 ) Eljárás és szerkezet füstgázok fluidágyas reaktorral történő tisztítására

 ( 73 )  Fujian Lonjing Environment Technology Co., Ltd., Xiamen Fujian (CN) Sauer, Harald, 60433 Frankfurt am

Main (DE)

 ( 11 ) E043339

 ( 21 ) E 12 792375

 ( 54 ) Módszer a PML kockázatának megállapítására

 ( 73 ) Biogen MA Inc., Cambridge, MA 02142 (US)

 ( 11 ) E043355

 ( 21 ) E 16 200557

 ( 54 ) LIV-1 elleni humanizált antitestek és alkalmazásuk a rák kezelésében

 ( 73 ) Seagen Inc., Bothell, WA 98021 (US)

 ( 11 ) E043361

 ( 21 ) E 12 809271

 ( 54 ) HPV elleni vakcinák

 ( 73 ) Nykode Therapeutics AS, 0349 Oslo (NO)

 ( 11 ) E043366

 ( 21 ) E 14 854245

 ( 54 ) Ütésálló hulladékmerítő eszköz

 ( 73 ) Pyrotek Inc., Solon, OH 44139 (US)

 ( 11 ) E043386

 ( 21 ) E 12 756549

 ( 54 ) Nukleotidokat tartalmazó nukleoszómák kimutatására szolgáló eljárás

 ( 73 ) Belgian Volition SPRL, 5032 Isnes (BE)

 ( 11 ) E043741

 ( 21 ) E 16 725863

 ( 54 ) Túlmelegedés elleni védelem

 ( 73 ) ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG, 74673 Mulfingen (DE)

 ( 11 ) E043800

 ( 21 ) E 16 707015

 ( 54 ) Kód és tárolóeszköz ital vagy élelmiszer készítésére szolgáló rendszerhez

 ( 73 ) Société des Produits Nestlé S.A., 1800 Vevey (CH)

 ( 11 ) E043815

 ( 21 ) E 14 752705

 ( 54 ) Fukózmentes FGFR2IIIB elleni antitestek

 ( 73 ) Five Prime Therapeutics, Inc., South San Francisco, CA 94080 (US)
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 ( 11 ) E043866

 ( 21 ) E 10 785640

 ( 54 ) Kettős meghajtású fluidumszivattyú

 ( 73 ) Hanon Systems EFP Canada Ltd., Ontario (CA)

 ( 11 ) E044008

 ( 21 ) E 17 172660

 ( 54 ) Kompressziós hűtési ciklusok túlhevítésének vezérlési módszere és rendszere hővisszanyerővel

 ( 73 )  LU-VE S.P.A., 21100 VARESE (IT) Politecnico di Milano, 20133 Milano (IT)

 ( 11 ) E044036

 ( 21 ) E 13 831276

 ( 54 ) Nőstény patkányok reprodukciós kapacitásának csökkentésére szolgáló készítmények és módszerek

 ( 73 ) SenesTech, Inc., Flagstaff, AZ 86004 (US)

 ( 11 ) E044196

 ( 21 ) E 11 807152

 ( 54 ) Sejtterápia

 ( 73 ) TX Medic AB, 260 40 Viken (SE)

 ( 11 ) E044219

 ( 21 ) E 12 761567

 ( 54 ) Készülék és módszer D-vitamin termelődésének előmozdítására élő szervezetben

 ( 73 ) SR LIGHT ApS, 7400 Herning (DK)

 ( 11 ) E044241

 ( 21 ) E 13 858077

 ( 54 ) Gravimetriás elválasztással végzett szennyvízkezelési módszer és berendezés

 ( 73 )  Hampton Roads Sanitation District, Virginia Beach, VA 23471-0911 (US) D.C. Water & Sewer Authority,

  Washington, DC 20032 (US) O'Shaughnessy, Maureen, Herndon, VA 20171 (US) Wett, Bernhard, 6020

Innsbruck (AT)

 ( 11 ) E044248

 ( 21 ) E 16 702157

 ( 54 ) Zagykezelő eszköz monitoringrendszerrel a belső kopás érezékelésére, az ezt magában foglaló üzemeltető telep,

valamint annak telepítési módszere

 ( 73 ) METSO SWEDEN AB, 231 22 Trelleborg (SE)

 ( 11 ) E044284

 ( 21 ) E 13 777163

 ( 54 ) Az arecaceae növénycsaládba tartozó fák levélhüvelyéből származtatott polimeranyag olvadékának feldolgozása

 ( 73 ) Hemcell B.V., 4451 KE Heinkenszand (NL)

 ( 11 ) E044299

 ( 21 ) E 13 709417

 ( 54 ) Elektromos alkatrészek automatikus tárolására szolgáló eljárás és eszköz

 ( 73 ) Mycronic AB, 183 03 Täby (SE)

 ( 11 ) E044550

 ( 21 ) E 14 782884
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 ( 54 ) NHE-3 megkötő vegyületek és foszfát transzport gátlási módszerek

 ( 73 ) Ardelyx, Inc., Fremont, California 94555 (US)

 ( 11 ) E044558

 ( 21 ) E 14 721083

 ( 54 ) JAK és ALK2 inhibitorok és eljárások alkalmazásukra

 ( 73 ) Sumitomo Pharma Oncology, Inc., Cambridge, Massachusetts (US)

 ( 11 ) E044591

 ( 21 ) E 12 758099

 ( 54 ) Anti-CD40 antitestek és alkalmazásuk

 ( 73 )  Beth Israel Deaconess Medical Center, Inc., Boston, MA 02215 (US) Emory University, Atlanta, GA 30322 (US)

 ( 11 ) E044625

 ( 21 ) E 12 828526

 ( 54 ) PET nyomjelző neuroendokrin tumorok képalkotásához

 ( 73 ) Somscan ApS, 2000 Frederiksberg (DK)

 ( 11 ) E044838

 ( 21 ) E 13 765090

 ( 54 ) JCV neutralizáló antitestek

 ( 73 ) Biogen MA Inc., Cambridge, MA 02142 (US)

 ( 11 ) E044896

 ( 21 ) E 11 736132

 ( 54 ) Metil-transzferáz nukleinsavak és polipeptidek

 ( 73 ) Sun Pharmaceutical Industries (Australia) Pty Limited, Notting Hill VIC 3168 (AU)

 ( 11 ) E044942

 ( 21 ) E 17 194597

 ( 54 ) Levegő-víz hőcserélő szerkezet és módszer annak működésének szabályozására és fejlesztésére

 ( 73 ) LU-VE S.P.A., 21100 VARESE (IT)

 ( 11 ) E044988

 ( 21 ) E 16 786847

 ( 54 ) Kétkomponensű festékrendszer

 ( 73 ) Paragon Nordic AB, SE-186 21 Vallentuna (SE)

 ( 11 ) E045073

 ( 21 ) E 14 717317

 ( 54 ) Permetezőberendezés újrabeállítására szolgáló készülék és módszer

 ( 73 ) Agricultural Magnetics, Ltd., Dublin 4 (IE)

 ( 11 ) E045077

 ( 21 ) E 15 756115

 ( 54 ) Növénytermesztő rendszer

 ( 73 ) InFarm - Indoor Urban Farming GmbH, 10999 Berlin (DE)

 ( 11 ) E045100

 ( 21 ) E 14 867622
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 ( 54 ) Eljárás a diformil-urea kukoricára juttatására

 ( 73 ) Stoller Enterprises, Inc., Houston, TX 77043 (US)

 ( 11 ) E045175

 ( 21 ) E 14 872635

 ( 54 ) Transzspinális egyenáramú modulációs rendszerek

 ( 73 ) Research Foundation Of The City University Of New York, New York, NY 10036 (US)

 ( 11 ) E045176

 ( 21 ) E 09 757722

 ( 54 ) Karbonizálási eljárás és berendezés

 ( 73 ) Carbonex Technologies, 10430 Troyes (FR)

 ( 11 ) E045183

 ( 21 ) E 17 716593

 ( 54 ) Az IL7 receptor extracelluláris doménjének alfa lánca ellen termeltetett nem antagonista hatású antitestek és ezek

rákterápiában való használata

 ( 73 ) OSE Immunotherapeutics, 44200 Nantes (FR)

 ( 11 ) E045210

 ( 21 ) E 17 181585

 ( 54 ) Szelektív PI3K delta inhibitorok

 ( 73 ) Rhizen Pharmaceuticals S.A., 2300 La Chaux de Fonds (CH)

 ( 11 ) E045357

 ( 21 ) E 16 787931

 ( 54 ) Intelligens szűrőszerkezet háztartási készülékek, különösen szárító-/mosó-szárítógépek számára, a szerkezet

elkészítésének módszere, a szerkezet részleges vagy teljes eltömődésének, és a maradék nedvesség értékének

valós időben történő érzékelésére szolgáló módszer a készülék üzemi ciklusának optimalizálásához

 ( 73 ) Saati S.p.A., 22070 Appiano Gentile CO (IT)

 ( 11 ) E045359

 ( 21 ) E 12 858619

 ( 54 ) Kollaterális gén inaktiváló biomarkerek és célsejtek a rákterápiában

 ( 73 )  The Board of Regents of The University of Texas System, Austin, TX 78701 (US) Dana-Farber Cancer Institute,

Inc., Boston, MA 02215-5450 (US)

 ( 11 ) E045361

 ( 21 ) E 11 767556

 ( 54 ) Tartály szűrőrendszer együttműködő leürítővel és szűrőelemmel

 ( 73 )   Caterpillar Inc., Deerfield, IL 60015 (US) Advanced Filtration Systems, INC., Champaign, IL 61822 (US)

Donaldson Company, Inc., Bloomington, MN 55431 (US)

 ( 11 ) E045467

 ( 21 ) E 12 708358

 ( 54 ) Szemészeti készítmény

 ( 73 ) Drug Delivery Solutions Limited, Leatherhead, Surrey KT22 7RY (GB)

 ( 11 ) E045557

 ( 21 ) E 15 171948
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 ( 54 ) Inhaláló készülék anyaghasználat szabályozással

 ( 73 ) JT International SA, 1202 Geneva (CH)

 ( 11 ) E045628

 ( 21 ) E 13 778674

 ( 54 ) Videó három dimenzióba történő valós idejű konvertálására szolgáló rendszerek és módszerek

 ( 73 ) Affirmation, LLC, Mount Pleasant, SC 29464 (US)

 ( 11 ) E045803

 ( 21 ) E 15 856695

 ( 54 ) Rendszeren belüli globális órajel előállító eljárás és berendezés

 ( 73 ) RAYSOLUTION DIGITAL TECHNOLOGY CO., LTD. (HEFEI), Anhui, China 230093 (CN)

 ( 11 ) E045907

 ( 21 ) E 15 790623

 ( 54 ) Kis rostos neuropátia kezelése

 ( 73 ) Convergence Pharmaceuticals Limited, London WC1V 6XX (GB)

 ( 11 ) E045990

 ( 21 ) E 14 805880

 ( 54 ) Ionos vizes készítmények

 ( 73 ) Gerolymatos International S.A., 14568 Kryoneri (GR)

 ( 11 ) E046077

 ( 21 ) E 12 713208

 ( 54 ) Sóolvadék-fürdő mechanikai acél alkatrészek nitrifikálásához és kivitelezési eljárás

 ( 73 ) H.E.F., 42160 Andrezieux-Boutheon (FR)

 ( 11 ) E046078

 ( 21 ) E 15 721844

 ( 54 ) Módszer és a hozzá kapcsolódó rendszer lapos felületek utójellel való ellátására

 ( 73 )   Bramac S.r.l., 63812 Montegranaro (Fermo) (IT) Criante, Luigino, 63833 Montegiorgio (Fermo) (IT) Bien Pltd.,

2881 Petrich (BG)

 ( 11 ) E046185

 ( 21 ) E 16 744522

 ( 54 ) Továbbfejlesztett teleszkópos cséve

 ( 73 ) Capello S.r.l., Cuneo (CN) (IT)

 ( 11 ) E046235

 ( 21 ) E 11 844130

 ( 54 ) A HSP70 intercelluláris aktivitásának növelésére alkalmazott módszerek

 ( 73 ) Orphazyme A/S, 2200 Copenhagen N (DK)

 ( 11 ) E046324

 ( 21 ) E 15 862295

 ( 54 ) Fúvóka több kimenettel

 ( 73 ) Consejo Superior de Investigaciones Cientificas (CSIC), 28006 Madrid (ES)

 ( 11 ) E046327
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 ( 21 ) E 16 203851

 ( 54 ) Tisztítási eljárás foszfaplatin vegyületekhez

 ( 73 ) Phosplatin Therapeutics Inc., New York, NY (US)

 ( 11 ) E046721

 ( 21 ) E 15 728100

 ( 54 ) Diagnosztikai módszer

 ( 73 ) Convergence Pharmaceuticals Limited, London WC1V 6XX (GB)

 ( 11 ) E046894

 ( 21 ) E 15 838548

 ( 54 ) Anamorelinen alapuló gyógyászati kezelések

 ( 73 ) Helsinn Healthcare SA, 6912 Lugano-Pazzallo (CH)

 ( 11 ) E046896

 ( 21 ) E 10 840621

 ( 54 ) Téglakötési rendszer

 ( 73 ) Martín Lozano, Pablo, Buenos Aires (AR)

 ( 11 ) E046966

 ( 21 ) E 18 185820

 ( 54 ) Készítmények és módszerek az SMN2 splicing egy alanynál történő modulálására

 ( 73 )  Biogen MA Inc., Cambridge, MA 02142 (US) COLD SPRING HARBOR LABORATORY, Cold Spring Harbor,

NY 11724 (US)

 ( 11 ) E047151

 ( 21 ) E 15 859904

 ( 54 ) Elektromos generátorrendszer

 ( 73 ) Kinetic Energy Australia Pty Ltd, Figtree Pocket, Queensland 4069 (AU)

 ( 11 ) E047183

 ( 21 ) E 06 755439

 ( 54 ) Vezetőszerkezet-pár, melynek egyike különleges, továbbfejlesztett tapadásgátló jellemzőket eredményező acélból

készült

 ( 73 ) H.E.F., 42160 Andrézieux-Bouthéon (FR)

 ( 11 ) E047228

 ( 21 ) E 11 837370

 ( 54 ) Stabil heterodimer antitest-kialakítás az FC doménben mutációval

 ( 73 ) Zymeworks Inc., Vancouver, British Colombia V6H 3V9 (CA)

 ( 11 ) E047393

 ( 21 ) E 15 782205

 ( 54 ) Szállító antitest komplexek és módszerek ezek hasznosítására

 ( 73 ) Mayo Foundation for Medical Education and Research, Rochester, MN 55905 (US)

 ( 11 ) E047455

 ( 21 ) E 15 713749

 ( 54 ) HPA-1A elleni antitestek

 ( 73 )  Universitetet i Tromso - Norges Arktiske Universitet, N-9037 Tromso (NO) University Hospital of North
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 Norway, 9038 Tromso (NO) Norinnova Technology Transfer AS, 9294 Tromso (NO)

 ( 11 ) E047464

 ( 21 ) E 15 852565

 ( 54 ) Hőmérsékletvezérléssel ellátott elektronikus cigaretta

 ( 73 ) Lin, Guangrong, Shenzhen, Guangdong 518104 (CN)

 ( 11 ) E047542

 ( 21 ) E 17 726573

 ( 54 ) A rák kombinált kezelése

 ( 73 ) Scandion Oncology A/S, 2100 Copenhagen O (DK)

 ( 11 ) E047583

 ( 21 ) E 15 770235

 ( 54 ) Szabotázst jelző eszköz javított fedéllel és törhető pecséttel

 ( 73 ) Harcor Security Seals Pty Limited, Frenchs Forest, NSW 2086 (AU)

 ( 11 ) E047585

 ( 21 ) E 17 193118

 ( 54 ) Karbonsavak létrehozásának folyamata állandó áramlás alatt lévő tercier alkoholokból

 ( 73 ) Helsinn Healthcare SA, 6912 Lugano-Pazzallo (CH)

 ( 11 ) E047671

 ( 21 ) E 17 305085

 ( 54 ) Adatoldal egy azonosító füzethez és utóbbi gyártási módszere

 ( 73 )  PARAGON ID, 06250 Mougins (FR) De La Rue International Limited, Basingstoke, Hampshire RG22 4BS (GB)

 ( 11 ) E047713

 ( 21 ) E 12 740485

 ( 54 ) Belső rotoros motor

 ( 73 ) ebm-papst St. Georgen GmbH & Co. KG, 78112 St. Georgen (DE)

 ( 11 ) E047734

 ( 21 ) E 14 791380

 ( 54 ) Foszfát vegyületek előállítása foszfor tartalmú anyagokból, amelyek vasat és/vagy aluminiumot tartalmaznak

 ( 73 ) Easymining Sweden AB, 751 05 Uppsala (SE)

 ( 11 ) E047735

 ( 21 ) E 14 807179

 ( 54 ) Egy biometrikus peptid és biológiailag lebomló szállító rendszer az angiogenesis- és lymphangiogenesis függő

betegségek kezelésében

 ( 73 ) The Johns Hopkins University, Baltimore, MD 21218 (US)

 ( 11 ) E047760

 ( 21 ) E 16 702040

 ( 54 ) Méretezhető rendszer és módszerek szaniter létesítmény monitorozására és vezérlésére elosztott csatlakoztatott

eszközök alkalmazásával

 ( 73 ) Water Manager S. Á R.L, 8009 Strassen (LU)

 ( 11 ) E047831
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 ( 21 ) E 16 020148

 ( 54 ) Jégmentesítő módszer és eszköz hűtő vagy légkondicionáló berendezéshez

 ( 73 ) LU-VE S.P.A., 21100 VARESE (IT)

 ( 11 ) E047874

 ( 21 ) E 13 814340

 ( 54 ) Vér dendritikus sejt antigén 2 elleni antitestek és alkalmazásuk

 ( 73 ) Biogen MA Inc., Cambridge, MA 02142 (US)

 ( 11 ) E047919

 ( 21 ) E 16 725186

 ( 54 ) Biológiai asszimilációra alkalmas proteo-melanisztikus komplex, készítmény és felhasználásai

 ( 73 ) Carlini, Rosanna, 13600 La Ciotat (FR)

 ( 11 ) E047922

 ( 21 ) E 17 708098

 ( 54 ) Rák kezelésére, metasztatikus rákos sejtek elpusztítására és rák metasztázisának megelőzésére szolgáló, módszer

és készítmény előrehaladott glikációs végtermékek (AGE) elleni antitestek felhasználásával

 ( 73 ) Siwa Corporation, Chicago, Illinois 60601 (US)

 ( 11 ) E047940

 ( 21 ) E 15 790622

 ( 54 ) Eritromelalgia kezelése

 ( 73 ) Convergence Pharmaceuticals Limited, London WC1V 6XX (GB)

 ( 11 ) E048157

 ( 21 ) E 15 817857

 ( 54 ) Oxo-nitrogenált vanádium-komplex; katalitikus rendszer, amely magában foglalja az említett oxo-nitrogenált

vanádiumkomplexet és a konjugált diének (ko)polimerizációs folyamatát

 ( 73 ) Versalis S.p.A., 20097 San Donato Milanese (MI) (IT)

 ( 11 ) E048235

 ( 21 ) E 16 722285

 ( 54 ) Rovartenyésztési eljárás

 ( 73 ) Ynsect, 91058 Evry Cedex (FR)

 ( 11 ) E048236

 ( 21 ) E 15 788215

 ( 54 ) Keresztkötésű vegyület polietilénből és annak használata rotációs öntés során

 ( 73 ) Versalis S.p.A., 20097 San Donato Milanese (MI) (IT)

 ( 11 ) E048237

 ( 21 ) E 16 751821

 ( 54 ) Szulfonolkarmabidok és rokon vegyületeik valamint felhasználásuk

 ( 73 )  The University of Queensland, St Lucia, Queensland 4072 (AU) The Provost, Fellows, Foundation Scholars, and

the other members of Board, of the College of the Holy & Undiv. Trinity of Queen Elizabeth near Dublin, Dublin

2 (IE)

 ( 11 ) E048250

 ( 21 ) E 17 729822
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 ( 54 ) Fiziológiailag kiegyensúlyozott befecskendezhető fosnetupitant készítmények

 ( 73 ) Helsinn Healthcare SA, 6912 Lugano-Pazzallo (CH)

 ( 11 ) E048312

 ( 21 ) E 14 791494

 ( 54 ) CS-1 specifikus kiméra antigén receptor módosított immuneffektor sejtek

 ( 73 ) Ohio State Innovation Foundation, Columbus, OH 43201 (US)

 ( 11 ) E048318

 ( 21 ) E 15 767631

 ( 54 ) Módszerek és készítmények a filovírus fertőzés elleni védő immunitás kialakítására

 ( 73 )   Bavarian Nordic A/S, 3490 Kvistgaard (DK) Janssen Vaccines & Prevention B.V., 2333 CN Leiden (NL) The

United States of America, as represented by The Secretary, Department of Health and Human Services, Bethesda,

MD 20892-7660 (US)

 ( 11 ) E048430

 ( 21 ) E 14 820870

 ( 54 ) Egy termék formázási metódusa, amely cellulóz szuszpenzió felhasználásával és az ilyen eljárásban használt

szerszám vagy szerszámrész segítségével történik

 ( 73 ) Celwise AB, 602 13 Norrköping (SE)

 ( 11 ) E048440

 ( 21 ) E 13 806613

 ( 54 ) Ammónium-foszfátok előállítása

 ( 73 ) Easymining Sweden AB, 751 05 Uppsala (SE)

 ( 11 ) E048459

 ( 21 ) E 16 719305

 ( 54 ) Heterodera carotae rezisztencia és alkalmazási módszerek

 ( 73 ) Vilmorin & Cie, 75001 Paris (FR)

 ( 11 ) E048685

 ( 21 ) E 15 817507

 ( 54 ) Antimikotikus vegyület

 ( 73 ) Pulmocide Limited, London WC2R 1BH (GB)

 ( 11 ) E048728

 ( 21 ) E 17 707492

 ( 54 ) Füstölőgép és dohánytermékek füstölési módszere

 ( 73 ) Borgwaldt KC GmbH, 22525 Hamburg (DE)

 ( 11 ) E048780

 ( 21 ) E 13 830020

 ( 54 ) Tauopátia kezelésére szolgáló módszerek

 ( 73 ) Ipierian, Inc., South San Francisco, CA 94080 (US)

 ( 11 ) E048797

 ( 21 ) E 16 809748

 ( 54 ) Italkút italadagoló rendszerhez, továbbá italadagoló rendszer, amely italkutat foglal magában, valamint

italadagoló rendszer biztosítása révén kevert alkoholos italtermék adagolására szolgáló módszer
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 ( 73 ) Carlsberg Breweries A/S, 1799 Copenhagen V (DK)

 ( 11 ) E048843

 ( 21 ) E 16 724958

 ( 54 ) Gombaölő szer 4-(4-(4-(((3R,5R)-5-((1H

-1,2,4-triazol-1-YL)metil)-5-(2,4-difluor-fenil)tetra-hidro-furán-3-YL)metoxi)-3 metilfenil)piperazin-1-il)-n

-(2-hidroxi-ciklohexil)benzamid, vagy annak gyógyszerészetileg elfogadható sója

 ( 73 ) Pulmocide Limited, London WC2R 1BH (GB)

 ( 11 ) E048861

 ( 21 ) E 13 821500

 ( 54 ) Klorin származék felhasználható fotodinamikus terápiában és diagnózisban

 ( 73 ) RMW Cho Group Limited, Hong Kong (CN)

 ( 11 ) E048876

 ( 21 ) E 12 781802

 ( 54 ) Rákos megbetegedések kezelése

 ( 73 ) MAYO FOUNDATION FOR MEDICAL EDUCATION AND RESEARCH, Rochester, MN 55905 (US)

 ( 11 ) E048905

 ( 21 ) E 15 808770

 ( 54 ) Antimikotikus vegyület

 ( 73 ) Pulmocide Limited, London WC2R 1BH (GB)

 ( 11 ) E048991

 ( 21 ) E 16 826115

 ( 54 ) Fekális mikrobióta-minta liofilizálási eljárása

 ( 73 )  Maat Pharma, 69007 Lyon (FR) Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et

l'environnement, 75007 Paris (FR)

 ( 11 ) E048993

 ( 21 ) E 16 750875

 ( 54 ) Ágy csökkent mobilitással rendelkező személyek számára

 ( 73 ) Borges Belza, Manuel Jacinto, 38005 Santa Cruz de Tenerife (ES)

 ( 11 ) E049030

 ( 21 ) E 16 747480

 ( 54 ) Nitrogén-titán komplex, egy nitrogén-titán komplexből álló katalitikus rendszer és folyamat konjugált diének

(ko)polimerizációjára

 ( 73 ) Versalis S.p.A., 20097 San Donato Milanese (MI) (IT)

 ( 11 ) E049165

 ( 21 ) E 15 819203

 ( 54 ) Hajtóállomás-elrendezések

 ( 73 ) Rail-Veyor Technologies Global Inc., Lively, Ontario P3Y 1L7 (CA)

 ( 11 ) E049269

 ( 21 ) E 16 172654

 ( 54 ) Kristályosodást gátló anyagokat tartalmazó dializáló folyadék készítmény

 ( 73 ) Universitat de les Illes Balears, 07122 Palma de Mallorca (ES)
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 ( 11 ) E049286

 ( 21 ) E 12 756708

 ( 54 ) Katalitikus rendszer és folyamat a nehézolajok teljes hidrokonverziójához

 ( 73 ) ENI S.p.A., 00144 Roma (IT)

 ( 11 ) E049293

 ( 21 ) E 15 821125

 ( 54 ) Acélelem felületkezelési eljárása nitridálással vagy karbonitridálással, oxidálással majd impregnálással

 ( 73 ) H.E.F., 42160 Andrezieux-Boutheon (FR)

 ( 11 ) E049298

 ( 21 ) E 15 702266

 ( 54 ) Szitagliptin tartalmú stabil gyógyszerészeti készítmények azonnali hatóanyag leadású tabletta formájában

 ( 73 ) Galenicum Health S.L., 08005 Barcelona (ES)

 ( 11 ) E049392

 ( 21 ) E 15 790624

 ( 54 ) Paroxizmális súlyos fájdalom kezelése

 ( 73 ) Convergence Pharmaceuticals Limited, London WC1V 6XX (GB)

 ( 11 ) E049445

 ( 21 ) E 16 177700

 ( 54 ) Új kompozíciók

 ( 73 ) Convergence Pharmaceuticals Limited, London WC1V 6XX (GB)

 ( 11 ) E049515

 ( 21 ) E 17 735564

 ( 54 ) Aromás vinilpolimereket tartalmazó önkioltó tulajdonságokkal és jobb feldolgozhatósággal rendelkező

habosítható keverékek

 ( 73 ) Versalis S.p.A., 20097 San Donato Milanese (IT)

 ( 11 ) E049518

 ( 21 ) E 15 792756

 ( 54 ) Készítmények és eljárások a szem megbetegedéseinek kezelésére és diagnosztizálására

 ( 73 ) Translatum Medicus Inc., Toronto, Ontario M5A 2M5 (CA)

 ( 11 ) E049544

 ( 21 ) E 16 739564

 ( 54 ) Teleszkópos motolla

 ( 73 ) Capello S.r.l., Cuneo (IT)

 ( 11 ) E049692

 ( 21 ) E 12 719334

 ( 54 ) Ammoximációs reaktor ciklohexanon-oxim előállítására

 ( 73 ) Versalis S.p.A., 20097 San Donato Milanese (MI) (IT)

 ( 11 ) E049842

 ( 21 ) E 16 706830

 ( 54 ) Készülék és módszer a cseppek előállításához

 ( 73 )  Ingeniatrics Tecnologias, 41900 Camas (Sevilla) (ES) UNIVERSIDAD DE SEVILLA, ES-41012 Sevilla (ES)
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 ( 11 ) E049864

 ( 21 ) E 15 752947

 ( 54 ) Alfa-olefinek (ko)polimerizálására szolgáló szilárd katalizátor és annak előállítási folyamata

 ( 73 ) Versalis S.p.A, 20097 S. Donato Milanese (MI) (IT)

 ( 11 ) E049866

 ( 21 ) E 16 722502

 ( 54 ) Aktiválható anti-CD166 antitestek, illetve azok alkalmazási módszerei

 ( 73 ) Cytomx Therapeutics Inc., South San Francisco CA 94080 (US)

 ( 11 ) E049992

 ( 21 ) E 17 193298

 ( 54 ) Módszerek és eszközök a vivőfrekvenciák be- és deaktiválásához

 ( 73 ) Interdigital Patent Holdings, Inc., Wilmington, DE 19809 (US)

 ( 11 ) E049993

 ( 21 ) E 15 733524

 ( 54 ) Szemiokemikáliai készítmény, amely csökkenti a macskák közötti társadalmi konfliktusokat

 ( 73 ) Institut de Recherche en Semiochimie et Ethologie Appliquée, 84400 Apt (FR)

 ( 11 ) E049997

 ( 21 ) E 16 702557

 ( 54 ) Eljárás a diozmin előállítására

 ( 73 ) HealthTech Bio Actives, S.L.U., 08029 Barcelona (ES)

 ( 11 ) E050044

 ( 21 ) E 16 748764

 ( 54 ) Hidroponikus növénytermesztési berendezés

 ( 73 ) New Growing Systems, S.L., 04640 Pulpi (Almeria) (ES)

 ( 11 ) E050115

 ( 21 ) E 17 749560

 ( 54 ) Melegített berendezés számára újrahasznosított kondenzátumot biztosító rács

 ( 73 ) Thermacell Repellents, Inc., Bedford, MA 01730 (US)

 ( 11 ) E050175

 ( 21 ) E 16 710012

 ( 54 ) Fog implantátum a beültetés megkönnyítése és stabilizálása céljából

 ( 73 ) Alpha Bio Tec Ltd., 4951022 Petach Tikva (IL)

 ( 11 ) E050257

 ( 21 ) E 15 830827

 ( 54 ) Kitint és emészthető fehérjéket tartalmazó készítmény

 ( 73 ) Ynsect, 91058 Évry-Courcouronnes Cedex (FR)

 ( 11 ) E050260

 ( 21 ) E 17 808437

 ( 54 ) Ágyi poloska előcsalogatására szolgáló készítmény és módszer

 ( 73 ) Nattaro Labs AB, 223 81 Lund (SE)
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 ( 11 ) E050279

 ( 21 ) E 15 740600

 ( 54 ) Béta-klotho 2-es doménjéhez kötődő antitestek és azok alkalmazási módszerei

 ( 73 ) NGM Biopharmaceuticals, Inc., South San Francisco CA 94080 (US)

 ( 11 ) E050299

 ( 21 ) E 16 726169

 ( 54 ) Tisztító, fertőtlenítő és higiéniai termék

 ( 73 ) Copma S.C.A.R.L., 44100 Ferrara (IT)

 ( 11 ) E050318

 ( 21 ) E 15 794641

 ( 54 ) Daganatos és fertőző betegségek kezelése céljából a mieloidokból nyert szupresszorsejtek megkülönböztetését

kiváltó készítmények

 ( 73 ) OSE Immunotherapeutics, 44200 Nantes (FR)

 ( 11 ) E050369

 ( 21 ) E 19 721230

 ( 54 ) N - ((1,2,3,5,6,7-hexahidro-S-indacen-4-il) -karbamoil)-1-izopropil-1H-pirazol-3-szulfonamid nátrium-sója

 ( 73 ) Inflazome Limited, Dublin 2 (IE)

 ( 11 ) E050401

 ( 21 ) E 17 000446

 ( 54 ) Chap kerék - három szegmensre osztható, jól tapadó, szegmentált keménygumiabronccsal felszerelt monoblokk

kerék, amely minden hagyományos kerekesszékhez használható

 ( 73 ) P + L Innovations GmbH, Bad Krozingen (DE)

 ( 11 ) E050406

 ( 21 ) E 15 829652

 ( 54 ) Nagy affinitású PD-1 hatóanyag és alkalmazási módszerek

 ( 73 ) The Board of Trustees of the Leland Stanford Junior University, Stanford, CA 94305-2038 (US)

 ( 11 ) E050430

 ( 21 ) E 16 723433

 ( 54 ) Fekális mikrobióta mintavételezési eljárás

 ( 73 )  Maat Pharma, 69007 Lyon (FR) Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et

l'environnement, 75007 Paris (FR)

 ( 11 ) E050452

 ( 21 ) E 18 164757

 ( 54 ) Nukleáris transzport modulátorok és alkalmazásuk

 ( 73 ) Biogen MA Inc., Cambridge, MA 02142 (US)

 ( 11 ) E050485

 ( 21 ) E 14 734364

 ( 54 ) Tauopathia kezelési módszerei

 ( 73 ) Ipierian, Inc., South San Francisco, CA 94080 (US)

 ( 11 ) E050654

 ( 21 ) E 12 762287
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 ( 54 ) Reakciók végrehajtására szolgáló rendszer

 ( 73 ) Abbott Diagnostics Scarborough, Inc., Scarborough ME (US)

 ( 11 ) E050688

 ( 21 ) E 15 711614

 ( 54 ) P-szubsztituált aszimmetrikus ureák és azok orvosi felhasználása

 ( 73 ) Helsinn Healthcare SA, 6912 Lugano-Pazzallo (CH)

 ( 11 ) E050704

 ( 21 ) E 15 773965

 ( 54 ) Összetételek a SOD-1 expressziójának modulálására

 ( 73 ) Biogen MA Inc., Cambridge, MA 02142 (US)

 ( 11 ) E050705

 ( 21 ) E 15 756888

 ( 54 ) A rákos megbetegedések kezelésére szolgáló uridin diolaxán analógjai

 ( 73 ) Medivir Aktiebolag, 141 22 Huddinge (SE)

 ( 11 ) E050713

 ( 21 ) E 17 192860

 ( 54 ) Módszerek az ALFA-4 integrin aktivitás eltéréseinek meghatározásához, a sVCAM ÉS/VAGY sMAdCAM

szintek egymáshoz viszonyításával

 ( 73 ) Biogen MA Inc., Cambridge, MA 02142 (US)

 ( 11 ) E050766

 ( 21 ) E 15 828828

 ( 54 ) Kitin, hidrolizátum és a keresett termék(ek) előállítási eljárása rovarokból, enzimes hidrolízissel

 ( 73 ) Ynsect, 91058 Évry-Courcouronnes Cedex (FR)

 ( 11 ) E050795

 ( 21 ) E 15 726283

 ( 54 ) Eljárás állati eledel előállítására és annak alkalmazása

 ( 73 ) Sevecom S.p.A., Paderno Dugnano MI (IT)

 ( 11 ) E050847

 ( 21 ) E 16 816350

 ( 54 ) A bauxit kezelési folyamata, beleértve a bauxitmaradvány kezelését szilárd termék előállítása érdekében

 ( 73 ) Purgo Group Limited, Canvey Island SS8 0QZ (GB)

 ( 11 ) E050858

 ( 21 ) E 17 163411

 ( 54 ) VLA-4 ellenes antitestek

 ( 73 ) Biogen MA Inc., Cambridge, MA 02142 (US)

 ( 11 ) E050865

 ( 21 ) E 17 192651

 ( 54 ) Izolált szilárd halmazállapotú, alacsony klorid: anamorelin mólarányú anamorelin-monohidroklorid

 ( 73 ) Helsinn Healthcare SA, 6912 Lugano-Pazzallo (CH)

 ( 11 ) E050910
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 ( 21 ) E 17 877999

 ( 54 ) Képkódoló eszköz, képkódolási módszer és képkódoló program, valamint képdekódoló eszköz, képdekódolási

módszer és képdekódoló program

 ( 73 ) JVC Kenwood Corporation, Yokohama-shi, Kanagawa 221-0022 (JP)

 ( 11 ) E050919

 ( 21 ) E 19 150219

 ( 54 ) Emulgeátorok alkalmazása növényi oleinekkel társítva állati takarmányban

 ( 73 ) Sevecom S.p.A., Paderno Dugnano MI 20037 (IT)

 ( 11 ) E050943

 ( 21 ) E 15 725700

 ( 54 ) Lécekből álló rögzítő rendszer magasított padlózat vagy parketta kialakítására

 ( 73 ) BURGER ET CIE, Liepvre (FR)

 ( 11 ) E051007

 ( 21 ) E 17 720777

 ( 54 ) Adatvezérlés irányítású hálózat, amely figyelembe veszi a környezeti feltételeket, könnyű súlyú elosztott vezérlő

által végrehajtott telepítésvezérléssel

 ( 73 ) DCB Solutions Limited, Dungannon Tyrone BT70 1NJ (GB)

 ( 11 ) E051013

 ( 21 ) E 16 740686

 ( 54 ) Tumor nekrózis faktor (TNF) szupercsalád receptor kötő molekulák és ezek alkalmazása

 ( 73 ) IGM Biosciences, Inc., Mountain View, CA 94043 (US)

 ( 11 ) E051037

 ( 21 ) E 14 750785

 ( 54 ) Injekciós tű megsemmisítése

 ( 73 ) Needlesmart Ltd, Liverpool L3 9TX (GB)

 ( 11 ) E051126

 ( 21 ) E 17 718512

 ( 54 ) Tömítés szélturbinához

 ( 73 )  Pur Wind ApS, 6000 Kolding (DK) Rosen Swiss AG, 6370 Stans (CH)

 ( 11 ) E051127

 ( 21 ) E 13 805277

 ( 54 ) Béta-amiloid antitestek

 ( 73 ) Medimmune Limited, Cambridge, Cambridgeshire CB21 6GH (GB)

 ( 11 ) E051200

 ( 21 ) E 16 305975

 ( 54 ) Immunfixációs elektroforézis módszer a célkomponens géles immunáthelyezésével

 ( 73 ) SEBIA, 91090 Lisses (FR)

 ( 11 ) E051213

 ( 21 ) E 18 155180

 ( 54 ) E-cigaretta rendszer és módszer

 ( 73 ) Ayr Ltd, London SE1 9PG (GB)
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 ( 11 ) E051320

 ( 21 ) E 13 818637

 ( 54 ) Humán anti-TAU antitestek

 ( 73 )  Biogen MA Inc., Cambridge, MA 02142 (US) Biogen International Neuroscience GmbH, 6340 Baar (CH)

 ( 11 ) E051378

 ( 21 ) E 14 815452

 ( 54 ) Szekrény szintező eszköz

 ( 73 ) Häfele SE & Co KG, Nagold (DE)

 ( 11 ) E051398

 ( 21 ) E 18 382294

 ( 54 ) Csatlakozóberendezés radiátorhoz

 ( 73 ) ORKLI, S. COOP., 20240 Ordizia (Gipuzkoa) (ES)

 ( 11 ) E051415

 ( 21 ) E 17 721355

 ( 54 ) Adatvezérelt, szándékon alapuló hálózati megközelítés, amely könnyű súlyú elosztott SDN-vezérlő használatával

intelligens fogyasztói tapasztalatokat valósít meg

 ( 73 ) DCB Solutions Limited, Dungannon Tyrone BT70 1NJ (GB)

 ( 11 ) E051511

 ( 21 ) E 11 775959

 ( 54 ) A nyersolaj finomításának folyamata

 ( 73 ) ENI S.p.A., 00144 Rome (IT)

 ( 11 ) E051575

 ( 21 ) E 17 731177

 ( 54 ) Finomított gabona alapú italok

 ( 73 ) Carlsberg Breweries A/S, 1799 Copenhagen V (DK)

 ( 11 ) E051661

 ( 21 ) E 16 797244

 ( 54 ) Készítmények és gyógyászati felhasználások a TCR újraprogramozására fúziós fehérjék felhasználásával

 ( 73 ) TCR2 Therapeutics Inc., Cambridge, Massachusetts 02142 (US)

 ( 11 ) E051694

 ( 21 ) E 14 809599

 ( 54 ) Fröccsöntő forma, fröccsöntő formával ellátott fröccsöntő szerszám, továbbá eljárás alkalmazásukra

 ( 73 ) Plastics Unbound GmbH, 8004 Zürich (CH)

 ( 11 ) E051697

 ( 21 ) E 18 163988

 ( 54 ) Szállítórendszer-vezérlő, szállítórendszer és az adatszinkronizálás módszere

 ( 73 ) EWAB Engineering AB, 592 91 Vadstena (SE)

 ( 11 ) E051707

 ( 21 ) E 15 803424

 ( 54 ) Módszer daganat kezelésére, gyógyszerészeti összetétel és gyógyszer doboz készlet

 ( 73 )  Chia Tai Tianqing Pharmaceutical Group Co.,Ltd, Lianyungang, Jiangsu 222062 (CN) Advenchen Laboratories
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Nanjing Ltd., Nanjing, Jiangsu 210061 (CN)

 ( 11 ) E051923

 ( 21 ) E 18 155036

 ( 54 ) Stabilizált, módosított hatóanyagleadású D-vitamin készítmény és annak alkalmazási módszere

 ( 73 ) OPKO Ireland Global Holdings, Limited, Grand Cayman KY1-1104 (KY)

 ( 11 ) E052029

 ( 21 ) E 17 794085

 ( 54 ) A szindiotaktikus 1,2-polibutadién előkészítésének folyamata egy piridil-vaskomplexet tartalmazó katalitikus

rendszer jelenlétében

 ( 73 ) Versalis S.p.A., 20097 San Donato Milanese (IT)

 ( 11 ) E052143

 ( 21 ) E 12 734840

 ( 54 ) Az aromás szénhidrogének olefinekkel való alkilezésének folyamata

 ( 73 ) Versalis S.p.A., 20097 San Donato Milanese (MI) (IT)

 ( 11 ) E052158

 ( 21 ) E 17 720480

 ( 54 ) Arimoklomol a glükocerebroszidázzal társult rendellenességek kezeléséhez

 ( 73 ) Orphazyme A/S, 2200 Copenhagen N (DK)

 ( 11 ) E052198

 ( 21 ) E 18 162853

 ( 54 ) Heterociklusos protein kináz inhibitorok

 ( 73 ) Sumitomo Pharma Oncology, Inc., Cambridge, MA 02139 (US)

 ( 11 ) E052224

 ( 21 ) E 15 719954

 ( 54 ) Poliortoészterből és szerves sav segédanyagból álló készítmények

 ( 73 ) Heron Therapeutics, Inc., San Diego CA 92121 (US)

 ( 11 ) E052259

 ( 21 ) E 17 734475

 ( 54 ) Oxo-nitrogenált vaskomplex; katalitikus rendszer, amely magában foglalja az említett oxo-nitrogenált

vaskomplexet és a konjugált diének (ko)polimerizációs folyamatát

 ( 73 ) Versalis S.p.A., 20097 San Donato Milanese (IT)

 ( 11 ) E052329

 ( 21 ) E 12 844514

 ( 54 ) Applanációs tonométer

 ( 73 ) LightTouch, LLC, Orange, CA 92868 (US)

 ( 11 ) E052361

 ( 21 ) E 17 720770

 ( 54 ) Adatvezérlés irányítású hálózat könnyű súlyú elosztott vezérlő által végrehajtott telepítésvezérléssel

 ( 73 ) DCB Solutions Limited, Dungannon Tyrone BT70 1NJ (GB)

 ( 11 ) E052379
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 ( 21 ) E 17 720483

 ( 54 ) Adatvezérlés irányítású hálózat hangvezérléssel működtethető könnyű súlyú elosztott SDN vezérlővel

 ( 73 ) DCB Solutions Limited, Tyrone BT70 1NJ (GB)

 ( 11 ) E052412

 ( 21 ) E 17 174144

 ( 54 ) Módszerek egy gyógyászati hatóanyagra adott immunválasz kiértékelésére

 ( 73 ) Biogen MA Inc., Cambridge, MA 02142 (US)

 ( 11 ) E052413

 ( 21 ) E 11 832218

 ( 54 ) Bakteriális ribonukleinsav-sejtfalkészítmények és előállítási és felhasználási módszereik

 ( 73 ) Telesta Therapeutics Inc., Laval, Quebec H7V 4B4 (CA)

 ( 11 ) E052447

 ( 21 ) E 14 841835

 ( 54 ) A VIII. tényezős zwitterionos polimer konjugációk

 ( 73 ) Kodiak Sciences Inc., Palo Alto CA 94304 (US)

 ( 11 ) E052468

 ( 21 ) E 17 721137

 ( 54 ) Arginázgátlók és terápiás alkalmazásaik

 ( 73 ) MOLEKURE SPÓLKA AKCIJNA, 02-089 Warszawa (PL)

 ( 11 ) E052538

 ( 21 ) E 15 763443

 ( 54 ) Pegilálási módszer

 ( 73 ) Biogen MA Inc., Cambridge, MA 02142 (US)

 ( 11 ) E052571

 ( 21 ) E 09 816940

 ( 54 ) Lipid alapú gyógyszerészeti készítmények helyi alkalmazáshoz

 ( 73 ) Jina Pharmaceuticals Inc., Libertyville, IL 60048 (US)

 ( 11 ) E052579

 ( 21 ) E 17 805259

 ( 54 ) Készülék és folyamat a nehézolaj termékek hidrokonverziójához

 ( 73 ) ENI S.p.A., 00144 Rome (IT)

 ( 11 ) E052596

 ( 21 ) E 18 382268

 ( 54 ) Módszer és eszköz a termék orsóra való feltöltésére, leürítésére és folyamatos forgatására

 ( 73 ) Desarrollo de Máquinas Y Soluciones Automáticas, S.L., 09001 Burgos (ES)

 ( 11 ) E052647

 ( 21 ) E 16 879481

 ( 54 ) Eljárás és megoldás só kinyerésére

 ( 73 ) Easymining Sweden AB, 751 05 Uppsala (SE)

 ( 11 ) E052668
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 ( 21 ) E 15 759254

 ( 54 ) Trifluorometillel szubsztituált pirazolok mint humán plazma kallikrein-gátlók

 ( 73 ) Biocryst Pharmaceuticals, Inc., Durham, North Carolina 27703 (US)

 ( 11 ) E052723

 ( 21 ) E 19 164889

 ( 54 ) PET nyomjelző neuroendokrin daganatok leképezéséhez

 ( 73 ) Somscan ApS, 2000 Frederiksberg (DK)

 ( 11 ) E052766

 ( 21 ) E 17 811693

 ( 54 ) Neurológiai betegségek kezelése

 ( 73 ) Lancaster University Business Enterprises Limited, Lancaster LA1 4YW (GB)

 ( 11 ) E052778

 ( 21 ) E 12 731368

 ( 54 ) Aromás szénhidrogének alkilezésének folyamata C1-C8 alkoholokkal

 ( 73 ) Versalis S.p.A., 20097 San Donato Milanese (MI) (IT)

 ( 11 ) E052839

 ( 21 ) E 14 179417

 ( 54 ) Módszer, eszköz és számítógép-program előszigetelt vázkeretezési szegmens gyártására

 ( 73 ) MAC Investments B.V., 5632 CW Eindhoven (NL)

 ( 11 ) E052870

 ( 21 ) E 16 179259

 ( 54 ) Emulziók vagy mikroemulziók endoszkópos mukózis reszekcióban és/vagy endoszkópos szubmukózus

disszekcióban

 ( 73 ) Cosmo Technologies Ltd, Dublin 2 (IE)

 ( 11 ) E052977

 ( 21 ) E 15 734720

 ( 54 ) Elágazó szénláncú aminosav-próbával rendelkező peptid analóg(ok)

 ( 73 ) TXP Pharma GmbH, 6340 Baar (CH)

 ( 11 ) E052991

 ( 21 ) E 17 794084

 ( 54 ) A konjugált dién (ko)polimerek előállításának folyamata a piridil-vas (III) komplexet tartalmazó katalitikus

rendszer jelenlétében

 ( 73 ) Versalis S.p.A., 20097 San Donato Milanese (IT)

 ( 11 ) E052999

 ( 21 ) E 18 200498

 ( 54 ) Eszköz beosztásos szelep és nyomás alatti tartályszerelvény összefogására gallérral és a dugattyú szerelvény által

történő lineáris működtetéshez az eszközzel történő folyadék kommunikációban a gyógyszer-bejuttatás

szabályozása érdekében

 ( 73 ) Mallinckrodt Hospital Products IP Limited, Dublin 15 (IE)

 ( 11 ) E053153

 ( 21 ) E 13 701286
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 ( 54 ) Szénsvavas italok adagolására alkalmas módszer, egy italadagoló rendszer és egy összecsukható italtartály

 ( 73 ) Carlsberg Breweries A/S, 1799 Copenhagen V (DK)

 ( 11 ) E053155

 ( 21 ) E 09 807937

 ( 54 ) Eljárás összecsukható italtartály beépítésére italadagoló egységbe

 ( 73 ) Carlsberg Breweries A/S, 1799 Copenhagen V (DK)

 ( 11 ) E053251

 ( 21 ) E 19 214270

 ( 54 ) A 3-(3-dimetil-amino-1-etil-2-metil-propil)-fenol sói vagy kokristályai

 ( 73 ) Grünenthal GmbH, 52078 Aachen (DE)

 ( 11 ) E053252

 ( 21 ) E 13 828859

 ( 54 ) A konjugált diének (ko)polimerjei előállításának folyamata bis-imino-piridin kobalt komplexet tartalmazó

katalitikus rendszer jelenlétében

 ( 73 ) Versalis S.p.A., 20097 San Donato Milanese (MI) (IT)

 ( 11 ) E053281

 ( 21 ) E 16 852440

 ( 54 ) Rák kimutatási rendszerek és eljárások

 ( 73 ) Curemetrix, Inc., Rancho Santa Fe, CA 92067 (US)

 ( 11 ) E053289

 ( 21 ) E 18 150630

 ( 54 ) Padlóburkoló anyag és eljárás annak előállítására

 ( 73 ) Flooring Industries Limited, SARL, Bertrange (LU)

 ( 11 ) E053368

 ( 21 ) E 16 711096

 ( 54 ) Transzpozáz polipeptidek és azok alkalmazásai

 ( 73 ) Board of Regents, The University of Texas System, Austin, TX 78701 (US)

 ( 11 ) E053389

 ( 21 ) E 17 188298

 ( 54 ) Strukturált polipeptid specifitás modulálása

 ( 73 ) BicycleRD Limited, Cambridge CB22 3AT (GB)

 ( 11 ) E053465

 ( 21 ) E 15 808268

 ( 54 ) Foszfinos vanádium komplex, katalitikus rendszer, mely tartalmazza az említett foszfin vanádium komplexet és a

konjugált diének (ko)polimerizálásának folyamatát

 ( 73 ) Versalis S.p.A., 20097 San Donato Milanese (MI) (IT)

 ( 11 ) E053534

 ( 21 ) E 16 731201

 ( 54 ) Rovartenyésztő farm

 ( 73 ) Ynsect, 91058 Evry-Courcouronnes Cedex (FR)
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 ( 11 ) E053571

 ( 21 ) E 10 788178

 ( 54 ) Folyadékkeverés és szállítás mikrofluid rendszerekben

 ( 73 ) Opko Diagnostics, LLC, Woburn, MA 01801 (US)

 ( 11 ) E053582

 ( 21 ) E 12 382262

 ( 54 ) Katalizátor és annak előállítási folyamata hosszabb láncú alkoholok előállítására

 ( 73 ) Abengoa Bioenergía Nuevas Tecnologías, S. A., 41014 Sevilla (ES)

 ( 11 ) E053688

 ( 21 ) E 12 717460

 ( 54 ) Biciklusos heterociklusos vegyületek és ezek terápiában történő alkalmazása

 ( 73 ) Astex Therapeutics Limited, Cambridge Cambridgeshire CB4 0QA (GB)

 ( 11 ) E053732

 ( 21 ) E 17 739366

 ( 54 ) Villamos motor forgórész kisülésvédelem

 ( 73 ) Tesla, Inc., Austin, TX 78725 (US)

 ( 11 ) E053744

 ( 21 ) E 19 205104

 ( 54 ) A rák kombinált kezelése

 ( 73 ) Scandion Oncology A/S, 2100 Copenhagen O (DK)

 ( 11 ) E053796

 ( 21 ) E 18 215135

 ( 54 ) Járműre szerelt visszaszórásos ellenőrzőrendszer

 ( 73 )  Nuctech Company Limited, Beijing 100084 (CN) Tsinghua University, Beijing 100084 (CN)

 ( 11 ) E053967

 ( 21 ) E 19 179224

 ( 54 ) Eszköz a sütőtermékeket vagy hasonlókat tartó lemezek Nória-típusú szállításához

 ( 73 ) MECATHERM, 67130 Barembach (FR)

 ( 11 ) E053977

 ( 21 ) E 15 186682

 ( 54 ) Szilárd gyógyszer színezőanyagok orális alkalmazására és diagnosztikai felhasználásra

 ( 73 ) Cosmo Technologies Ltd, Dublin 2 (IE)

 ( 11 ) E054017

 ( 21 ) E 15 804158

 ( 54 ) Folyamat az 1-oktanol előállításához

 ( 73 ) Abengoa Bioenergía Nuevas Tecnologías, S. A., 41014 Sevilla (ES)

 ( 11 ) E054061

 ( 21 ) E 16 851675

 ( 54 ) Viszko-elasztikus összetétel

 ( 73 )  Jichi Medical University, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0093 (JP) OTSUKA PHARMACEUTICAL FACTORY, INC.,

Naruto-shi, Tokushima 772-8601 (JP)
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 ( 11 ) E054080

 ( 21 ) E 17 797464

 ( 54 ) Készítmények és eljárások a T-sejt receptorok átprogramozására fúziós fehérjék felhasználásával

 ( 73 ) TCR2 Therapeutics Inc., Cambridge, Massachusetts 02142 (US)

 ( 11 ) E054179

 ( 21 ) E 11 798937

 ( 54 ) Nátriumcsatornás, feszültségfüggő, alfa alegységgel (SCNA) kapcsolatos betegségek kezelése a természetes

antiszensz (SCNA)-transzkripció gátlásával

 ( 73 ) CuRNA, Inc., Miami, FL 33137 (US)

 ( 11 ) E054180

 ( 21 ) E 16 777227

 ( 54 ) Egykarú I. típusú és II. típusú receptorral rendelkező fúziós fehérjék, illetve ezek alkalmazásai

 ( 73 ) Acceleron Pharma Inc., Cambridge, MA 02139 (US)

 ( 11 ) E054201

 ( 21 ) E 16 736802

 ( 54 ) PD-1-CD28 fúziós fehérjék és gyógyászatban való alkalmazásuk

 ( 73 )  Endres, Stefan, Prof. Dr., 80805 München (DE) Kobold, Sebastian, 81667 München (DE)

 ( 11 ) E054206

 ( 21 ) E 17 835592

 ( 54 ) A CD127 ellen irányított antitestek és polipeptidek

 ( 73 ) OSE Immunotherapeutics, 44200 Nantes (FR)

 ( 11 ) E054228

 ( 21 ) E 17 828540

 ( 54 ) Használható actriia polipeptideket tartalmazó összetételek a pulmonalis hypertónia kezelésében történő

alkalmazásra

 ( 73 ) Acceleron Pharma Inc., Cambridge, MA 02139 (US)

 ( 11 ) E054396

 ( 21 ) E 17 778712

 ( 54 ) Ionos elektromos erőmű

 ( 73 ) Santana Ramirez, Alberto Andres, 35229 Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas) (ES)

 ( 11 ) E054444

 ( 21 ) E 13 777368

 ( 54 ) Prolinnal lezárt kapcsos peptidek és felhasználásuk

 ( 73 ) President and Fellows of Harvard College, Cambridge, MA 02138 (US)

 ( 11 ) E054450

 ( 21 ) E 17 817176

 ( 54 ) Ciklikus dinukleotidok mint STING (interferon gének serkentője) agonisták

 ( 73 ) Takeda Pharmaceutical Company Limited, Osaka-shi, Osaka 541-0045 (JP)

 ( 11 ) E054507

 ( 21 ) E 19 214275

 ( 54 ) A 3-(3-dimetil-amino-1-etil-2-metil-propil)-fenol sói vagy kokristályai
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 ( 73 ) Grünenthal GmbH, 52078 Aachen (DE)

 ( 11 ) E054526

 ( 21 ) E 15 790220

 ( 54 ) MT1-MMP-ra specifikus biciklusos peptid ligandumok

 ( 73 ) BicycleRD Limited, Cambridge CB22 3AT (GB)

 ( 11 ) E054544

 ( 21 ) E 17 717213

 ( 54 ) Biztonságos 3D nyomtató és 3D nyomtató kezelési hálózat

 ( 73 ) Y Soft Corporation, 130 00 Prague (CZ)

 ( 11 ) E054597

 ( 21 ) E 17 814267

 ( 54 ) Az XA faktor származékainak előkészítése

 ( 73 ) Alexion Pharmaceuticals, Inc., Boston, MA 02210 (US)

 ( 11 ) E054624

 ( 21 ) E 16 747144

 ( 54 ) A génexpresszió szabályozása az alternatív splicing aptamer által közvetített modulálásával

 ( 73 ) Meiragtx UK II Limited, London N1 7NQ (GB)

 ( 11 ) E054642

 ( 21 ) E 16 759586

 ( 54 ) CD20 kötő molekulák és ezek felhasználása

 ( 73 ) IGM Biosciences, Inc., Mountain View, CA 94043 (US)

 ( 11 ) E054663

 ( 21 ) E 14 755124

 ( 54 ) A kolicicin tartós kibocsátási készítményei és az annak alkalmazás módszerei

 ( 73 ) Murray & Poole Enterprises, Ltd., Gibraltar (GB)

 ( 11 ) E054669

 ( 21 ) E 17 194730

 ( 54 ) Hidraulikus rendszer nyomásszabályozása villanymotorral

 ( 73 ) Automation, Press and Tooling, A.P. & T AB, 514 32 Tranemo (SE)

 ( 11 ) E054685

 ( 21 ) E 13 739938

 ( 54 ) Takarmánykerítés szakasz

 ( 73 ) Cow-Welfare A/s, 6100 Haderslev (DK)

 ( 11 ) E054698

 ( 21 ) E 14 722538

 ( 54 ) Immunszuppresszív domének gyógyszerként való felhasználása

 ( 73 )  iSD Immunotech ApS, 2200 Kobenhavn N (DK) Aarhus Universitet (University Of Aarhus), 8000 Aarhus C.

(DK)

 ( 11 ) E054702

 ( 21 ) E 14 784449
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 ( 54 ) Szállítószalag feszítőberendezése

 ( 73 ) Crizaf S.r.l., 21047 Saronno (Varese) (IT)

 ( 11 ) E054718

 ( 21 ) E 15 731940

 ( 54 ) Készülék, módszer és rendszer hőre lágyuló anyag öntéséhez vákuum kompressziós öntéssel

 ( 73 ) Meltprep GmbH, 8010 Graz (AT)

 ( 11 ) E054773

 ( 21 ) E 14 771549

 ( 54 ) Raklapok SMT rendszerben való kezelésének módszere, rendszere és eszköze

 ( 73 ) Mycronic AB, 183 03 Täby (SE)

 ( 11 ) E054777

 ( 21 ) E 16 912658

 ( 54 ) Mezőgazdasági és kertészeti fungicid készítmény és növényi betegséget leküzdő módszer

 ( 73 ) SDS Biotech K. K., Tokyo 101-0022 (JP)

 ( 11 ) E054803

 ( 21 ) E 17 875767

 ( 54 ) Manipulációmentes zárószerkezet

 ( 73 ) E.J. Brooks Company, Angola, Indiana 46703 (US)

 ( 11 ) E054831

 ( 21 ) E 18 717944

 ( 54 ) Egy nyomáscsökkentő eszközzel ellátott italtartály, amely rendelkezik egy italkiadó rendszerrel, egy, az italtartály

töltésére és kezelésére szolgáló módszerrel, és egy zárral az italtartályhoz

 ( 73 ) Carlsberg Breweries A/S, 1799 Copenhagen V (DK)

 ( 11 ) E054843

 ( 21 ) E 18 790502

 ( 54 ) Virtuális szolgáltató edge cluster SDN architektúrában való használatra

 ( 73 ) Drivenets Ltd., Raanana (IL)

 ( 11 ) E054916

 ( 21 ) E 15 733532

 ( 54 ) PI3K delta szelektív gátló kristályos toszilát-sója gyógyszerkészítményekben történő alkalmazásra

 ( 73 ) Rhizen Pharmaceuticals S.A., 2300 La Chaux de Fonds (CH)

 ( 11 ) E054938

 ( 21 ) E 17 706673

 ( 54 ) Uparap-ot célzó antitest-gyógyszer konjugátum

 ( 73 )  Rigshospitalet, 2100 Copenhagen O (DK) University of Copenhagen, 1165 Copenhagen K (DK)

 ( 11 ) E054957

 ( 21 ) E 15 775371

 ( 54 ) Arimoklomol készítése

 ( 73 ) Orphazyme A/S, 2200 Copenhagen N (DK)

 ( 11 ) E055012
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 ( 21 ) E 14 859196

 ( 54 ) Épületek és egyéb szerkezetek adalékainak gyártása

 ( 73 ) Branch Technology, Inc., Chattanooga, TN 37406 (US)

 ( 11 ) E055015

 ( 21 ) E 17 850232

 ( 54 ) Elektronikus cigaretta porlasztó folyadéktároló átmeneti üreggel

 ( 73 ) Lin, Guangrong, Shenzhen, Guangdong 518104 (CN)

 ( 11 ) E055094

 ( 21 ) E 18 746766

 ( 54 ) Eljárás 1,2 szindiotaktikus polibutadién előállítására foszfin ligandummal rendelkező kobaltkomplexet tartalmazó

katalitikus rendszer jelenlétében

 ( 73 ) Versalis S.p.A., 20097 San Donato Milanese (MI) (IT)

 ( 11 ) E055099

 ( 21 ) E 17 709761

 ( 54 ) Füstmentes orális dohánytermék és ennek előállítása

 ( 73 )  British American Tobacco (Investments) Limited, London WCR 3LA (GB) Fiedler & Lundgren AB, 200 39

Malmö (SE)

 ( 11 ) E055143

 ( 21 ) E 18 198653

 ( 54 ) Kortexolon 17alfa-valerát daganatok kezelésében történő alkalmazásra

 ( 73 ) Cosmo Technologies Ltd, Dublin 2 (IE)

 ( 11 ) E055144

 ( 21 ) E 14 826839

 ( 54 ) Készítmények a Tau expressziójának modulálására

 ( 73 ) Biogen MA Inc., Cambridge, MA 02142 (US)

 ( 11 ) E055175

 ( 21 ) E 15 778162

 ( 54 ) Az 1-(1-metil-1H-pirazol-4-il)-N-((1R,5S,7S)-9-metil-3-oxa-9-azabiciklo[3.3.1]

nonan-7-il)-1H-indol-3-karboxamid kristályos formája

 ( 73 ) Takeda Pharmaceutical Company Limited, Osaka-shi, Osaka 541-0045 (JP)

 ( 11 ) E055246

 ( 21 ) E 17 837979

 ( 54 ) Folyékony humán fibrinogén készítmény

 ( 73 ) Laboratoire Français du Fractionnement et des Biotechnologies, 92800 Puteaux (FR)

 ( 11 ) E055258

 ( 21 ) E 17 748044

 ( 54 ) 1H -indazol-3-karboxamid-származékok és az ezekkel kapcsolódó vegyületek mint D-faktor gátlók az aberráns

komplement rendszer tevékenységével jellemzett betegségek, mint pl. immunológiai rendellenességek kezelésére

 ( 73 ) Biocryst Pharmaceuticals, Inc., Durham, North Carolina 27703 (US)

 ( 11 ) E055264

 ( 21 ) E 17 737847
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 ( 54 ) Probiotikumok használata az atopiás dermatitis kezelésben és/vagy megelőzésben

 ( 73 )  Bionou Research, S.L., 03530 Sant Joan d'Alacant (Alicante) (ES) Biopolis, S.L., 46980 Paterna (Valencia) (ES)

 ( 11 ) E055300

 ( 21 ) E 17 182160

 ( 54 ) Mobil tartály vízi környezetben végzett oktatási vagy szabadidős tevékenységekhez

 ( 73 ) Malaca Tomás, Alexandre Manuel, 2440-040 Batalha (PT)

 ( 11 ) E055307

 ( 21 ) E 19 780738

 ( 54 ) Szubsztituált benzofurán, benzopirrol, benzotiofén és strukturálisan kapcsolódó komplement gátlók

 ( 73 ) Biocryst Pharmaceuticals, Inc., Durham, North Carolina 27703 (US)

 ( 11 ) E055497

 ( 21 ) E 16 762050

 ( 54 ) Módszer, megoldás és adapter vízkárosodott padló szárítására

 ( 73 ) Reddo Floor Solutions AB, 114 52 Stockholm (SE)

 ( 11 ) E055500

 ( 21 ) E 16 760977

 ( 54 ) Eszközök és módszerek a sejtdivíciós loci használatára a sejtek szaporodásának szabályozására

 ( 73 ) Sinai Health System, Toronto ON M5G 1X5 (CA)

 ( 11 ) E055635

 ( 21 ) E 17 722689

 ( 54 ) Probiotikumok alkalmazása a pikkelysömör kezelésben és/vagy megelőzésében

 ( 73 )  Bionou Research, S.L., 03550 Sant Joan d'Alacant (Alicante) (ES) Biopolis, S.L., 46980 Paterna (Valencia) (ES)

 ( 11 ) E055647

 ( 21 ) E 10 016176

 ( 54 ) Töltési állapot tartomány

 ( 73 ) Tesla, Inc., Austin, TX 78725 (US)

 ( 11 ) E055692

 ( 21 ) E 17 807900

 ( 54 ) A benzodiazolium-vegyületek mint ENAC gátlók

 ( 73 ) Enterprise Therapeutics Limited, Falmer, Brighton BN1 9SB (GB)

 ( 11 ) E055693

 ( 21 ) E 19 165016

 ( 54 ) Módosított J-lánc

 ( 73 ) IGM Biosciences, Inc., Mountain View, CA 94043 (US)

 ( 11 ) E055720

 ( 21 ) E 16 746027

 ( 54 ) Nedvességálló, biológiailag lebomló készítmény

 ( 73 ) Autom River Inc., Toronto ON M6K 1Z8 (CA)

 ( 11 ) E055721

 ( 21 ) E 14 856528
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 ( 54 ) A parthenogenezis indukciójának génje, az apogámiás reprodukció összetevője

 ( 73 )  University of Georgia Research Foundation Inc., Athens, GA 30602-7411 (US) Ozias-Akins, Peggy, Tifton,

 Georgia 31793 (US) Conner, Joann A., Tifton, Georgia 31794 (US)

 ( 11 ) E055732

 ( 21 ) E 18 755815

 ( 54 ) Új tetrazolvegyületek és felhasználásuk a tuberkulózis kezelésében

 ( 73 ) GlaxoSmithKline Intellectual Property Development Limited, Brentford, Middlesex TW8 9GS (GB)

 ( 11 ) E055755

 ( 21 ) E 19 187141

 ( 54 ) Szulfonolkarmabidok és rokon vegyületeik valamint felhasználásuk

 ( 73 )  The University of Queensland, Queensland 4072 (AU) The Provost, Fellows, Foundation Scholars, and the other

members of Board, of the College of the Holy & Undiv. Trinity of Queen Elizabeth near Dublin, Dublin 2 (IE)

 ( 11 ) E055765

 ( 21 ) E 17 932624

 ( 54 ) Függesztett művelési rendszerhez való berendezés

 ( 73 ) New Growing Systems, S.L., 04640 Pulpi (Almeria) (ES)

 ( 11 ) E055943

 ( 21 ) E 15 158157

 ( 54 ) Anagrelidet tartalmazó gyógyszerkészítmények

 ( 73 ) Galenicum Health S.L.U., 08005 Barcelona (ES)

 ( 11 ) E055972

 ( 21 ) E 17 724263

 ( 54 ) Anti-PD-L1 antitestek

 ( 73 ) IGM Biosciences Inc., Mountain View, CA 94043 (US)

 ( 11 ) E055973

 ( 21 ) E 15 718423

 ( 54 ) Hosszanható polimerikus célba juttató rendszerek

 ( 73 ) Heron Therapeutics, Inc., San Diego, CA 92121 (US)

 ( 11 ) E055974

 ( 21 ) E 16 711521

 ( 54 ) Tesofensine és metoprolol kombinációs készítmény

 ( 73 ) Saniona A/S, 2600 Glostrup (DK)

 ( 11 ) E055982

 ( 21 ) E 17 825464

 ( 54 ) Eljárások zsíralkoholok és ezek származékainak élesztőben történő előállítására

 ( 73 ) Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kgs. Lyngby (DK)

 ( 11 ) E056016

 ( 21 ) E 17 797066

 ( 54 ) Módszerek a T-sejtek válaszának elősegítésére

 ( 73 )  INSERM - Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale, 75013 Paris (FR) Universite de Nantes,

 44000 Nantes (FR) OSE Immunotherapeutics, 44200 Nantes (FR)
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 ( 11 ) E056026

 ( 21 ) E 18 725262

 ( 54 ) Hulladékkezelő egység

 ( 73 ) AF Ingenieria, S.L., 46520 Puerto de Sagunto (Valencia) (ES)

 ( 11 ) E056039

 ( 21 ) E 17 760998

 ( 54 ) Fúrólyukba helyezendő diffúzor szerelvény

 ( 73 ) Downhole Rental Tools, LLC, Broussard, LA 70518 (US)

 ( 11 ) E056059

 ( 21 ) E 17 784400

 ( 54 ) TRPV4 antagonisták

 ( 73 ) GlaxoSmithKline Intellectual Property (No. 2) Limited, Brentford, Middlesex TW8 9GS (GB)

 ( 11 ) E056083

 ( 21 ) E 12 847701

 ( 54 ) Videókép kódolásának/dekódolásának eljárása és az arra szolgáló készülék

 ( 73 ) Huawei Technologies Co., Ltd., Longgang District, Shenzhen, Guangdong 518129 (CN)

 ( 11 ) E056297

 ( 21 ) E 14 815838

 ( 54 ) Biciklikus heterociklusos vegyületek és ezek terápiában történő alkalmazása

 ( 73 ) Astex Therapeutics Limited, Cambridge, Cambridgeshire, CB4 0QA (GB)

 ( 11 ) E056300

 ( 21 ) E 19 734023

 ( 54 ) A proteinuira kezelése

 ( 73 ) SynAct Pharma ApS, 2840 Holte (DK)

 ( 11 ) E056303

 ( 21 ) E 17 716516

 ( 54 ) Glükono-delta-lakton hüvelyi gombás fertőzések kezelésére

 ( 73 ) Gedea Biotech AB, 223 81 Lund (SE)

 ( 11 ) E056448

 ( 21 ) E 14 781946

 ( 54 ) Stabil, rögzített adagolású gyógyszerkészítmény, amely mometazont és olopatadint tartalmaz orrba történő

beadásra

 ( 73 ) Glenmark Specialty S.A., 2300 La Chaux-de-Fonds (CH)

 ( 11 ) E056459

 ( 21 ) E 17 177077

 ( 54 ) Szállítószalag-rendszer működtetési módszere és az ilyen szállítószalag-rendszerben használható

áramlástechnikai eszközök

 ( 73 ) EWAB Engineering AB, 592 91 Vadstena (SE)

 ( 11 ) E056462

 ( 21 ) E 12 845801

 ( 54 ) Stabil heterodimer antestest tervezés mutációkkal az FC domainben
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 ( 73 ) Zymeworks Inc., Vancouver, British Colombia V6H 3V9 (CA)

 ( 11 ) E056470

 ( 21 ) E 15 874145

 ( 54 ) Vírusellenes N4-Hidroxicitidin származékok

 ( 73 ) Emory University, Atlanta, GA 30322 (US)

 ( 11 ) E056486

 ( 21 ) E 16 907672

 ( 54 ) Ragasztómentes, pormentes kompozit padlóburkoló anyagrendszer előállításának eljárása

 ( 73 ) SUNRISE SPC TECHNOLOGY, LLC, Houston, TX 77041 (US)

 ( 11 ) E056507

 ( 21 ) E 18 756231

 ( 54 ) Nyomtatott áramköri lap modul

 ( 73 ) Ebm-Papst St. Georgen GmbH & CO. KG, 78112 St. Georgen (DE)

 ( 11 ) E056534

 ( 21 ) E 18 807219

 ( 54 ) Ágyi poloska csapda

 ( 73 ) Nattaro Labs AB, 223 81 Lund (SE)

 ( 11 ) E056536

 ( 21 ) E 17 749757

 ( 54 ) Funkcionalizált etilén-vinil-acetát kopolimert tartalmazó bővíthető vinil aromás vegyület

 ( 73 ) Versalis S.p.A., 20097 San Donato Milanese (MI) (IT)

 ( 11 ) E056618

 ( 21 ) E 15 802497

 ( 54 ) Megerősített kompozit szerkezet

 ( 73 ) Bright Lite Structures LLC, San Francisco, California 94107 (US)

 ( 11 ) E056623

 ( 21 ) E 11 751678

 ( 54 ) Készülék, rendszer és eljárás hidrogén előállítására

 ( 73 ) Levidian Nanosystems Limited, Cambridge, Cambridgeshire (GB)

 ( 11 ) E056675

 ( 21 ) E 13 734111

 ( 54 ) Új, polinukleotidok által kódolt immunogén polipeptideket tartalmazó prime-boost sémák

 ( 73 ) GlaxoSmithKline Biologicals SA, 1330 Rixensart (BE)

 ( 11 ) E056710

 ( 21 ) E 17 198245

 ( 54 ) 5-HT3 receptor antagonisták

 ( 73 ) Takeda Pharmaceutical Company Limited, Osaka-Shi, Osaka 541-0045 (JP)

 ( 11 ) E056760

 ( 21 ) E 14 823392

 ( 54 ) A CRISPR-hez kapcsolódó fehérjéket és a szintetikus SGRNS-ket kódoló szintetikus polinukleotidokat
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tartalmazó készítmények és felhasználási módjaik

 ( 73 ) ModernaTX, Inc., Cambridge, MA 02139 (US)

 ( 11 ) E056810

 ( 21 ) E 13 851803

 ( 54 ) Szív- és érrendszeri események kezelése és megelőzése kolchicin alkalmazásával

 ( 73 ) Murray & Poole Enterprises, Ltd., Gibraltar (GB)

 ( 11 ) E056825

 ( 21 ) E 10 720357

 ( 54 ) A gasztrointesztinális egészség, immunitás és teljesítmény javítása diétás beavatkozással

 ( 73 ) BioAtlantis Ltd, County Kerry V92 RWV5 (IE)

 ( 11 ) E056869

 ( 21 ) E 19 203082

 ( 54 ) Két ernyőszerkezetet tartalmazó összecsukható sátor

 ( 73 ) Decathlon, 59650 Villeneuve d'Ascq (FR)

 ( 11 ) E056892

 ( 21 ) E 15 736472

 ( 54 ) Többrétegű alumínium keményforrasztó lemez anyag

 ( 73 ) Aleris Rolled Products Germany GmbH, 56070 Koblenz (DE)

 ( 11 ) E056928

 ( 21 ) E 18 752171

 ( 54 ) Új vegyületek

 ( 73 )  GlaxoSmithKline Intellectual Property Development Limited, Brentford, Middlesex TW8 9GS (GB) Bioversys

AG, 4057 Basel (CH)

 ( 11 ) E057036

 ( 21 ) E 18 711586

 ( 54 ) Italadagoló rendszer szénsavas ital adagolására és egy szénsavas ital adagolására alkalmas megoldás

 ( 73 ) Carlsberg Breweries A/S, 1799 Copenhagen V (DK)

 ( 11 ) E057050

 ( 21 ) E 18 752172

 ( 54 ) Új vegyületek

 ( 73 )  GlaxoSmithKline Intellectual Property Development Limited, Brentford, Middlesex TW8 9GS (GB) Bioversys

AG, 4057 Basel (CH)

 ( 11 ) E057081

 ( 21 ) E 15 808180

 ( 54 ) Koleszterin abszorbeáló kapacitással rendelkező probiotikus törzsek, illetve ezek eljárásai és felhasználása

 ( 73 ) Biosearch S.A., 18004 Granada (ES)

 ( 11 ) E057106

 ( 21 ) E 16 852664

 ( 54 ) Humán plazma kallikrein gátlók

 ( 73 ) Biocryst Pharmaceuticals, Inc., Durham, North Carolina 27703 (US)
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 ( 11 ) E057235

 ( 21 ) E 11 820808

 ( 54 ) Eljárás folyadékok nyomásmentesítésére és erre a célra alkalmas eszköz

 ( 73 ) versalis S.p.A., 20097 San Donato Milanese (MI) (IT)

 ( 11 ) E057300

 ( 21 ) E 19 731027

 ( 54 ) Mesterségesen kialakított extracelluláris vezikulák és felhasználásaik

 ( 73 ) Codiak BioSciences, Inc., Cambridge, MA 02140 (US)

 ( 11 ) E057361

 ( 21 ) E 14 729976

 ( 54 ) Peptid vegyület

 ( 73 ) Takeda Pharmaceutical Company Limited, Osaka-shi, Osaka 541-0045 (JP)

 ( 11 ) E057365

 ( 21 ) E 14 834292

 ( 54 ) Triciklusos benzoxaborol vegyületek és felhasználásuk

 ( 73 )  GlaxoSmithKline Intellectual Property (No. 2) Limited, Brentford, Middlesex TW8 9GS (GB) Anacor

Pharmaceuticals, Inc., New York, NY 10017 (US)

 ( 11 ) E057414

 ( 21 ) E 18 743416

 ( 54 ) Új szulfonamid karboxamid vegyületek

 ( 73 ) Inflazome Limited, Dublin 2 (IE)

 ( 11 ) E057502

 ( 21 ) E 17 887864

 ( 54 ) Technológiák felhőszolgáltatási API-k felhőszolgáltatási piacon történő biztonságos kiterjesztésére

 ( 73 ) CloudBlue LLC, Irvine, CA 92612 (US)

 ( 11 ) E057551

 ( 21 ) E 14 867191

 ( 54 ) Összetételek és módszerek a súlyos kimenetelű nemkívánatos szív- és érrendszeri események kockázatának

csökkentésére

 ( 73 ) Nalpropion Pharmaceuticals LLC, Brentwood, TN 37027 (US)

 ( 11 ) E057553

 ( 21 ) E 16 781547

 ( 54 ) Polietilénpor, eljárás annak előállítására és felhasználása rotációs fröccsöntéshez

 ( 73 ) Versalis S.p.A., 20097 San Donato Milanese (MI) (IT)

 ( 11 ) E057613

 ( 21 ) E 16 781895

 ( 54 ) Vegyületek és készítmények terápiás szerek intracelluláris bejuttatására

 ( 73 ) Modernatx, Inc., Cambridge, MA 02139 (US)

 ( 11 ) E057720

 ( 21 ) E 16 722495

 ( 54 ) Aktiválható anti-CD71 antitestek és ezek alkalmazási eljárásai
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 ( 73 ) CytomX Therapeutics, Inc., South San Francisco, California 94080 (US)

 ( 11 ) E057725

 ( 21 ) E 19 216461

 ( 54 ) Módosított nukleozidok, nukleotidok és nukleinsavak és ezek felhasználása

 ( 73 ) ModernaTX, Inc., Cambridge, MA 02139 (US)

 ( 11 ) E057726

 ( 21 ) E 15 822948

 ( 54 ) Fehérje glikozilálására szolgáló készítmények és módszerek

 ( 73 ) GlaxoSmithKline Biologicals S.A., 1330 Rixensart (BE)

 ( 11 ) E057768

 ( 21 ) E 15 842388

 ( 54 ) Citotoxikus és antimitotikus vegyületek és azok alkalmazásának módszerei

 ( 73 ) Zymeworks Inc., Vancouver, British Columbia V6H 3V9 (CA)

 ( 11 ) E057800

 ( 21 ) E 15 783606

 ( 54 ) Nukleinsav vakcinák

 ( 73 ) ModernaTX, Inc., Cambridge, MA 02139 (US)

 ( 11 ) E057802

 ( 21 ) E 11 868729

 ( 54 ) Egy neutronérzékelő eszközben való felhasználásra szánt bórkarbidréteget tartalmazó neutronérzékelő alkatrész

előállításának módszere

 ( 73 )   European Spallation Source ERIC, 221 00 Lund (SE) Hultman, Lars, 589 31 Linköping (SE) Birch, Jens, 582 16

Linköping (SE)

 ( 11 ) E057840

 ( 21 ) E 17 730468

 ( 54 ) Pótkocsi vonófej-vezető adapter

 ( 73 ) Klintfax Design IVS, 3250 Gilleleje (DK)

 ( 11 ) E057877

 ( 21 ) E 16 831870

 ( 54 ) Vegyületek és készítmények terápiás szerek intracelluláris bejuttatására

 ( 73 ) Modernatx, Inc., Cambridge, MA 02139 (US)

 ( 11 ) E057878

 ( 21 ) E 19 727912

 ( 54 ) Polimerizációs eljárás ellenőrzött szerkezetű vinilaromás polimerek szintézisére

 ( 73 ) Versalis S.p.A., 20097 San Donato Milanese (MI) (IT)

 ( 11 ) E057901

 ( 21 ) E 17 840420

 ( 54 ) Összetételek és módszerek rák kezelésére argininkiürítéssel és immunonkológiai szerekkel

 ( 73 ) AERase, Inc., Austin, TX 78746 (US)

 ( 11 ) E058129
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 ( 21 ) E 18 789446

 ( 54 ) Tisztítóegység a tisztítófolyadék bejuttatására az italadagoló rendszerbe

 ( 73 ) Carlsberg Breweries A/S, 1799 Copenhagen V (DK)

 ( 11 ) E058178

 ( 21 ) E 17 797351

 ( 54 ) Kopásálló alumíniumötvözetből készült lemeztermék előállítási eljárása

 ( 73 ) Novelis Koblenz GmbH, 56070 Koblenz (DE)

 ( 11 ) E058272

 ( 21 ) E 14 860331

 ( 54 ) Anti-CCL17 antitestek

 ( 73 ) Janssen Biotech, Inc., Horsham, PA 19044 (US)

 ( 11 ) E058302

 ( 21 ) E 17 783534

 ( 54 ) Eljárás diének előállítására

 ( 73 ) Versalis S.p.A., 20097 San Donato Milanese (IT)

 ( 11 ) E058342

 ( 21 ) E 16 843332

 ( 54 ) Napraforgóhoz való kombájn-fejtekercselő berendezés

 ( 73 ) 101288550 SASKATCHEWAN LTD., Assiniboia, SK S0H 0B0 (CA)

 ( 11 ) E058361

 ( 21 ) E 11 758014

 ( 54 ) Pegilált liposzómák immunogént kódoló RNA bejuttatására

 ( 73 ) GlaxoSmithKline Biologicals SA, 1330 Rixensart (BE)

 ( 11 ) E058423

 ( 21 ) E 18 163581

 ( 54 ) Multispecifikus antitestek, multispecifikus aktiválható antitestek és ezek alkalmazási módszerei

 ( 73 ) Cytomx Therapeutics Inc., South San Francisco CA 94080 (US)

 ( 11 ) E058443

 ( 21 ) E 13 779667

 ( 54 ) Terminálisan módosított RNS

 ( 73 ) ModernaTX, Inc., Cambridge, MA 02139 (US)

 ( 11 ) E058497

 ( 21 ) E 14 875148

 ( 54 ) Szulfonamidot tartalmazó kötésrendszerek gyógyszerkonjugátumokhoz

 ( 73 ) Zymeworks Inc., Vancouver, BC V5T 1G4 (CA)

 ( 11 ) E058562

 ( 21 ) E 16 826843

 ( 54 ) Az OX40 ligandumot kódoló polinukleotidok felhasználására szolgáló módszerek

 ( 73 ) ModernaTX, Inc., Cambridge, MA 02139 (US)

 ( 11 ) E058577
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 ( 21 ) E 16 873489

 ( 54 ) Terápiás szerek beadására szolgáló készítmények és eljárások

 ( 73 ) ModernaTX, Inc., Cambridge, MA 02139 (US)

 ( 11 ) E058598

 ( 21 ) E 18 716840

 ( 54 ) Újrahasznosított alumíniumhulladék öntése

 ( 73 ) Novelis, Inc., Atlanta, GA 30326 (US)

 ( 11 ) E058623

 ( 21 ) E 20 186565

 ( 54 ) Módszer és rendszer vízszivárgások keresésére másodlagos kozmikus sugárzási mérések alapján

 ( 73 ) Neptune S.r.l., 04100 Latina (IT)

 ( 11 ) E058666

 ( 21 ) E 21 207859

 ( 54 ) Pegilált liposzómák immunogént kódoló RNS szállítására

 ( 73 ) GlaxoSmithKline Biologicals S.A., 1330 Rixensart (BE)

 ( 11 ) E058667

 ( 21 ) E 21 205422

 ( 54 ) Pegilált liposzómák immunogént kódoló RNS szállítására

 ( 73 ) GlaxoSmithKline Biologicals S.A., 1330 Rixensart (BE)

 ( 11 ) E058696

 ( 21 ) E 13 815988

 ( 54 ) Fúzionált benzazepinek a turett-szindróma terápiájában

 ( 73 ) Emalex Biosciences, Inc., Chicago, IL 60611 (US)

 ( 11 ) E058819

 ( 21 ) E 16 842832

 ( 54 ) 6-tagú aza-heterociklusos delta-opioid receptort moduláló vegyületek, felhasználásuk és előállításuk módszerei

 ( 73 ) Trevena, Inc., Chesterbrook, PA 19087 (US)

 ( 11 ) E058821

 ( 21 ) E 18 702336

 ( 54 ) Oxo-nitrogénezett vaskomplex, ezt az oxo-nitrogénezett vaskomplexet tartalmazó katalitikus rendszer és eljárás

konjugált diének (ko)polimerizációjára

 ( 73 ) Versalis S.p.A., 20097 San Donato Milanese (IT)

 ( 11 ) E058837

 ( 21 ) E 19 701738

 ( 54 ) Eljárás egy főként váltakozó cisz-1,4-alt-3,4 szerkezetű poliizoprén előállítására, egy piridilvas-komplexet

tartalmazó katalitikus rendszer jelenlétében

 ( 73 ) Versalis S.p.A., 20097 San Donato Milanese (IT)

 ( 11 ) E058854

 ( 21 ) E 19 210193

 ( 54 ) Módszer és készítmény a rák kezelésére, az áttétes rákos sejtek elpusztítására és a rák áttétképződésének

megelőzésére a fejlett glikációs végtermékek (AGE) elleni antitest alkalmazásával
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 ( 73 ) Siwa Corporation, Chicago, Illinois 60601 (US)

 ( 11 ) E058876

 ( 21 ) E 19 180152

 ( 54 ) Anti-GM-CSF antitestek és felhasználásuk

 ( 73 ) MorphoSys AG, 82152 Planegg (DE)

 ( 11 ) E058896

 ( 21 ) E 19 177059

 ( 54 ) N1-metil-pszeudo-uracilt tartalmazó ribonukleinsavak és azok felhasználásai

 ( 73 ) ModernaTX, Inc., Cambridge, MA 02139 (US)

 ( 11 ) E058932

 ( 21 ) E 17 716312

 ( 54 ) Fehérjemodulátorokként hasznos heterociklikus amidok

 ( 73 ) GlaxoSmithKline Intellectual Property Development Limited, BrentfordMiddlesex TW8 9GS (GB)

 ( 11 ) E058971

 ( 21 ) E 16 190004

 ( 54 ) RSV F fehérjekészítmények és eljárások azok előállítására

 ( 73 ) GlaxoSmithKline Biologicals S.A., 1330 Rixensart (BE)

 ( 11 ) E059637

 ( 21 ) E 15 728593

 ( 54 ) Macskanyugtató feromon

 ( 73 ) Institut de Recherche en Semiochimie et Ethologie Appliquée, 84400 Apt (FR)

 ( 11 ) E059749

 ( 21 ) E 14 791563

 ( 54 ) Sebgyógyítás autológ őssejt-mobilizáció útján

 ( 73 ) Medregen, LLC, Baltimore, MD 21205 (US)

A rovat 477 darab közlést tartalmaz. 

Helyreigazítás

 ( 11 ) E058271

 ( 21 ) E 17 850954

 ( 13 ) T9

 ( 54 ) Tivozanibot tartalmazó gyógyászati készítmény

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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KIEGÉSZÍTŐ OLTALMI TANÚSÍTVÁNYRA VONATKOZÓ

KÖZLEMÉNYEK

Tájékoztatás kiegészítő oltalmi tanúsítványra vonatkozó bejelentésekről

 ( 21 )  S 22 00042

 ( 22 )  2022.09.05.

 ( 71 )  Lesaffre & Compagnie, 75001 Paris, 41, rue Etienne Marcel (FR)

 ( 95 )  Cerevisane: a Saccharomyces cerevisiae szárított sejtfala

 Termék típusa: Növényvédő szer

 ( 68 )  HU E019477

 ( 54 )  Növények megvédése kórokozóikkal szemben

 ( 92 )  6300/1930-1/2022 2022.07.19

 Engedélyezett termék neve: Romeo

 ( 93 )  FR 2170654 2017.10.26

 Engedélyezett termék neve: Romeo

 ( 74 )  DANUBIA Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16. (HU)

 ( 21 )  S 22 00043

 ( 22 )  2022.10.04.

 ( 71 )  Agensys, Inc., 60062 Northbrook, 1 stellas Way (IL)

 Seagen Inc., WA 98021 S.E. Bothell, 21823 30th Drive (US)

 ( 95 )  Enfortumab vedotin

 Termék típusa: Gyógyszer

 ( 68 )  HU E038908

 ( 54 )  191P4D12 proteinekhez kötődő antitest-gyógyszerkonjugátumok (ADC)

 ( 92 )  EU/1/21/1615 2022.04.19

 Engedélyezett termék neve:

 ( 74 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, 1062 Budapest, Andrássy út 113. (HU)

A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 
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Kiegészítő oltalmi tanúsítvány megszűnése és újra érvénybe helyezése

Újra érvénybe helyezés a termék új forgalomba hozatali engedélyének kiadása következtében

 ( 11 )  S000520

 ( 21 )  S 13 00053

 ( 22 )   2013.09.20.  

 ( 95 )  Rekombináns sertés circovirus (cPCV) 1-2, inaktivált

 Termék típusa: Gyógyszer

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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Tájékoztatás kiegészítő oltalmi tanúsítvány időtartamának meghosszabbítása iránti kérelmekről

 ( 11 )  S000139

 ( 21 )  S 13 00009

 ( 22 )   2013.04.03.  

 ( 73 )   AstraZeneca AB, 151 85 Södertälje, (SE)  

 ( 95 )  Dapagliflozin és gyógyászatilag elfogadható sói

 Termék típusa: Gyógyszer

 ( 68 )   HU E001525  

 ( 54 )   C-aril-glükozid SGLT2-inhibitorok és alkalmazásuk  

 ( 92 )   EU/1/12/795/001-010 2012.11.14  

  Engedélyezett termék neve: Forixga-dapagliflozin  

 ( 74 )   Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 16. (HU)  

 ( 98 )   2022.09.21.  

 ( 11 )  S000403

 ( 21 )  S 17 00048

 ( 22 )   2017.11.24.  

 ( 73 )   Wyeth Holdings LLC, 10017-5755 New York, NY, 235 East 42nd Street (US)  

 ( 95 )  Bosutinib, adott esetben gyógyászatilag elfogadható só formájában

 Termék típusa: Gyógyszer

 ( 68 )   HU 230728  

 ( 54 )   Szubsztituált 3-cianokinolinok, mint protein tirozin kinázok inhibitorai  

 ( 92 )   EU/1/13/818 2013.04.02  

  Engedélyezett termék neve: Bosulif - Bosutinib  

 ( 74 )   Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., 1368 Budapest, Pf. 198 (HU)  

 ( 98 )   2022.09.16.  

A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 
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NÖVÉNYFAJTA-OLTALMI KÖZLEMÉNYEK

Adatközlés növényfajta-oltalmi bejelentésekről

 ( 21 )  F 22 00013

 ( 22 )   2022.09.02.  

 ( 71 )   Gabonakutató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság, 6726 Szeged, Alsó-kikötő sor 9. (HU)  

 ( 53 )  GK Csanád

 ( 54 )  Búza, Triticum aestivum L.

 ( 74 )   Dr. Varga Péter, 6721 Szeged, Madách utca 19. (HU)  

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 
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HASZNÁLATI MINTA KÖZLEMÉNYEK

Megadott használati mintaoltalmak

A. SZEKCIÓ - KÖZSZÜKSÉGLETI CIKKEK

 ( 51 ) A61B 5/00 (2006.01)

 ( 11 ) 0005500 2022.09.01.

 ( 21 )  U 22 00022

 ( 22 )  2022.02.08.

 ( 73 )  Solver Unio Fejlesztési Tanácsadó Kft., Budapest (HU)

 ( 72 )  Csonka Attila Gusztáv 34%, Budapest, (HU)

 Dr. Somogyi Andrea 33%, Budapest, (HU)

 Eczl György 33%, Budapest, (HU)

 ( 54 )  Orvosi monitorozó rendszer

 ( 57 )
Orvosi monitorozó rendszer, amely orvosi monitorozó eszközt tartalmaz, azzal jellemezve, hogy az orvosi

monitorozó eszköz (16.1-16.n) adatgyűjtő egységhez (15) kapcsolódik, adatgyűjtő egység (15) Wifi modulon (17)

keresztül központi adatfeldolgozó eszközhöz (18) csatlakozik.

G. SZEKCIÓ - FIZIKA

 ( 51 ) G06Q 50/20 (2012.01)

G02B 27/00 (2006.01)

 ( 11 ) 0005498 2022.08.08.

 ( 21 )  U 20 00175

 ( 22 )  2020.10.08.

 ( 73 )  LIKO-S, a.s, Slavkov u. Brna (CZ)

 ( 72 )  Rudolf Siwy, Trinec, (CZ)

 Orraine Williams, Slavkov u. Brna, (CZ)

 ( 54 )  Interaktív válaszfal

 ( 30 ) PUV 2019-36737 2019.10.10. CZ

 ( 74 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

 ( 57 )
Interaktív válaszfal (A) különösen irodaépületekhez, vásárokhoz és privát épületekhez, azzal jellemezve, hogy két

lemezből, egy érintőköpenyes funkcióval rendelkező első üveglemezből (1) és egy hátsó lemezből (10) áll,

amelyek a kerület mentén össze vannak kötve egymással, és levegővel töltött hézaggal (M) vannak elválasztva

egymástól, mimellett az érintőköpenyes funkcióval rendelkező első üveglemezen (1), annak hátoldalán kapacitív

érintőfólia (2) van rögzítve, mögötte pedig egy kijelző (3) van elhelyezve, ahol a kapacitív érintőfólia (2) és a
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kijelző (3) van elhelyezve, ahol a kapacitív érintőfólia (2) és a kijelző (3) egy kábelen keresztül egy

számítógéppel (4) van összekötve, amely egy audio kábelen keresztül egy erősítővel (5) van összekötve, és ezen

keresztül elektromágneses rezgő hangátalakítóval (6), amely az elülső üveglemezzel (1) akusztikus rezgések

átadását lehetővé tévő mechanikai kontaktusban van; és hogy a videókonferencia-kamera (7), a számítógép (4) és

az erősítő (5) hálózati adapterekhez (8) vannak csatlakoztatva, amelyek táp-áramellátása tápkábellel (9) van

megoldva.

A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 
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FORMATERVEZÉSI MINTAOLTALMI KÖZLEMÉNYEK

Megadott formatervezési mintaoltalmak

03. OSZTÁLY - UTAZÁSI CIKKEK, TÁSKÁK, NAPERNYŐK, SZEMÉLYES TÁRGYAK (MÁSHOVÁ

NEM SOROLT)

 ( 11 ) 0092944 2022.08.30

 ( 21 )  D 22 00046

 ( 22 )  2022.05.30.

 ( 72 )  Széll Szilvia, 6757 Szeged, Koszorú u. 50 (HU)

 ( 73 )  Széll Szilvia, 6757 Szeged, Koszorú u. 50 (HU)

 ( 54 )  Kézitáskák

 ( 55 )

 

 1/1. ábra

 

 1/4. ábra

 

 1/2. ábra

 

 1/5. ábra

 

 1/3. ábra

 ( 51 )  03-01

14. OSZTÁLY - FELVEVŐ, TÁVKÖZLÉSI VAGY ADATFELDOLGOZÓ BERENDEZÉSEK.

 ( 11 ) 0092940 2022.08.11

 ( 21 )  D 21 00108

 ( 22 )  2021.12.17.

 ( 72 )  Bognár József, 9024 Győr, Táncsics Mihály utca 11. (HU)

 ( 73 )  Bognár József, 9024 Győr, Táncsics Mihály utca 11. (HU)

 ( 74 )  Török Antal, 9023 Győr, Verseny u. 5. (HU)

 ( 54 )  Fejhallgató erősítő készülék

 ( 55 )

 

 1/1. ábra

 

 1/2. ábra

 

 1/3. ábra
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 1/4. ábra

 ( 51 )  14-01

30. OSZTÁLY - ÁLLATTARTÁSHOZ ÉS -GONDOZÁSHOZ HASZNÁLT TERMÉKEK

 ( 11 ) 0092946 2022.08.31

 ( 21 )  D 22 00023

 ( 22 )  2022.03.02.

 ( 72 )  Marczin Zsófia, 1039 Budapest, Garay utca 1. (HU)

 ( 73 )  Marczin Zsófia, 1039 Budapest, Garay utca 1. (HU)

 ( 54 )  Nyakörv állatoknak

 ( 55 )

 

 1/1. ábra

 

 1/4. ábra

 

 1/7. ábra

 

 1/10. ábra

 

 1/2. ábra

 

 1/5. ábra

 

 1/8. ábra

 

 1/11. ábra

 

 1/3. ábra

 

 1/6. ábra

 

 1/9. ábra

 

 1/12. ábra
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 1/13. ábra

 

 1/14. ábra

 ( 51 )  30-04

32. OSZTÁLY - GRAFIKUS SZIMBÓLUMOK ÉS LOGÓK, FELÜLETI MINTÁZATOK, DÍSZÍTÉS

 ( 11 ) 0092945 2022.08.30

 ( 21 )  D 22 00062

 ( 22 )  2022.08.15.

 ( 72 )  Székely Csaba György, 3371 Átány, Tavasz utca 3. (HU)

 ( 73 )  Székely Csaba György, 3371 Átány, Tavasz utca 3. (HU)

 ( 54 )  Grafikus szimbólum

 ( 55 )

 

 1/1. ábra

 ( 51 )  32-00

A rovat 4 darab közlést tartalmaz.
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Formatervezési mintaoltalom megújítása

 ( 11 )  0091021

 ( 21 )  D 07 00145

 ( 22 )  2007.09.21.

 ( 54 )  Hajtogatott térkép és reklámhordozó

 ( 11 )  0092011

 ( 21 )  D 12 00129

 ( 22 )  2012.09.11.

 ( 54 )  Tisztítószeres flakon

 ( 11 )  0092070

 ( 21 )  D 12 00132

 ( 22 )  2012.09.14.

 ( 54 )  Teafilter

 ( 11 )  0092535

 ( 21 )  D 17 00079

 ( 22 )  2017.07.27.

 ( 54 )  Medál

A rovat 4 darab közlést tartalmaz.
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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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 ( 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

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

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M2543



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 )
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 ( 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

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

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M2559



 [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,
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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;

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

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M2576



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
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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.

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

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M2607



 ( 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;
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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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Védjegybejelentés meghirdetése és a védjegy lajstromozása különleges gyorsított eljárásban

 ( 111 )  239.098

 ( 151 )  2022.10.28.

 ( 210 )  M 22 02502

 ( 220 )  2022.09.27.

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

 ( 740 )  FÖLDES Ügyvédi Iroda, Debrecen

 ( 541 )  SÁGA ROPPANT FINOM FALATOK

 ( 511 )   29    Hús, baromfihús.

 ( 111 )  239.110

 ( 151 )  2022.10.28.

 ( 210 )  M 22 02471

 ( 220 )  2022.09.23.

 ( 732 )  Szűcs Zsolt Lajosné, Kunszentmiklós (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Betonozás; törmelék eltávolítása épületekből [építőipari szolgáltatások]; építőipari szolgáltatások;

építőiparral kapcsolatos információk nyújtása; építőipari szaktanácsadási és tájékoztatási szolgáltatások;

padlóépítés; esztrich [aljzat] alkalmazása; aljzatok, alátétrétegek alkalmazása; aljzatbeton-szintezési

 szolgáltatások; aljzatbeton-emelési szolgáltatások.

  40    Betonöntés.

 ( 111 )  239.111

 ( 151 )  2022.10.28.

 ( 210 )  M 22 02472

 ( 220 )  2022.09.23.

 ( 732 )  Domokos Gábor, Tiszafüred (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre

  
( 546 )

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

szolgáltatások: háztartási napelemek, ipari napelemek, napelemek áramtermeléshez, napelemek elektromos áram

fejlesztéséhez, napelemek, szolár akkumulátorok,napelemek villamosenergia-termeléshez, napelemek fűtéshez,

inverterek energiaellátáshoz, inverter vezérlők, napenergia panelek, szoláris panelek, napelemes áramellátó

 rendszerek, napelemes áramellátó rendszerek és tartozékai.

 37    Építőipari szaktanácsadási és tájékoztatási szolgáltatások; építőipari szolgáltatások; lakások napelemes

áramellátó rendszereinek üzembe helyezése; napelemes áramellátó rendszerek üzembe helyezése nem

lakóépületekhez; szolártermikus berendezések karbantartása és javítása; fűtési rendszerek karbantartása és

javítása; fűtéstechnikai szolgáltatások; központi fűtés rendszerek üzembe helyezése; központi fűtés beszerelése;

tetők szerelése; energia infrastruktúra építés; építési szolgáltatások; fűtő- és hűtőberendezések üzembe helyezése;

fűtő-, szellőző- és légkondicionáló berendezések épületekbe való utólagos beszerelése; napenergiás

fűtőrendszerek üzembe helyezése; napenergiával működő fűtőberendezések karbantartása és javítása;

napenergia-termelő berendezések karbantartása és javítása; napenergiás hőtermelő berendezések üzembe

helyezése és karbantartása; napenergiás rendszerek üzembe helyezése; napelemes áramellátó rendszerek

 telepítése és karbantartása.
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  39    Épületek fűtésére és hűtésére szolgáló energiaellátás.

 42    Fűtéstervezés; fűtőberendezésekkel kapcsolatos műszaki tervezési szolgáltatások; integrált áramkörök

 tervezése; napelemes áramellátó rendszerek tervezéséhez és engedélyeztetéséhez kapcsolódó szolgáltatások.

 ( 111 )  239.114

 ( 151 )  2022.10.28.

 ( 210 )  M 22 02380

 ( 220 )  2022.09.14.

 ( 732 )  Dr. Mikó István, Budapest (HU)

 ( 740 )  Vasenszki Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  TAXI5

 ( 511 )  35    Reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák; célzott marketing; digitális

marketing; digitális hálózatok útján nyújtott marketing szolgáltatások; eladási, értékesítési promóciók;

elektronikus kommunikációs hálózatokon keresztüli, online reklámozási szolgáltatások; gépjármű értékesítéshez

kapcsolódó reklámszolgáltatások; gépjárművekhez kapcsolódó hirdetési szolgáltatások; grafikus reklámozási

szolgáltatások; hangfelvételek készítése reklámcélokra; hangfelvételek gyártása marketing célokra; hirdetés

elektronikus hirdetőtáblán; hirdetés és reklámozás; hirdetési- és reklám szolgáltatások; hirdetési- és

reklámszolgáltatások; internetes reklámozási szolgáltatások; internetes marketing; kereskedelmi marketing [nem

értékesítés]; kereskedelmi promóciós szolgáltatások; keresőoptimalizálás; mások áruinak és szolgáltatásainak

marketingje; nyomtatott anyagok elektronikus megjelentetése reklámcélra; nyomtatványok megjelenítése

reklámozási célból, elektronikus formában; nyomdaipari termékek megjelenítése reklámcélból; online

reklámozás; promóciós és reklámozási szolgáltatások; rádiós és televíziós reklámozás; reklám és marketing;

 reklámok készítése; reklámozás bannerekkel; reklámozás a turizmus és utazás terén.

 39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; autóbérlés sofőrrel; autóval történő

utasszállítás; taxival történő szállítás megszervezése; taxiszolgáltatás; taxis szállítás tolószékes személyek

számára; taxifuvar/taxival végzett szállítás; taxi szolgáltatások; túrák, utazások biztosítása; szolgáltatások

személyszállítás megszervezéséhez; személyszállítás megszervezésével kapcsolatos ügynökségi szolgáltatások;

személyszállítás biztosítása szárazföldön; személyszállítás biztosítása vízi úton; személyszállítás biztosítása légi

úton; személyszállítás autóbusszal; személyek szállítása szárazföldön; szárazföldi utasszállítás; szárazföldi

személyszállítás; szárazföldi utasszállítási szolgáltatások; szárazföldi, légi és vízi személy- és áruszállítás;

szállodai transzfer szolgáltatások; szállításszervezés üzleti ügyfelek számára; szállítással kapcsolatos

bejelentkezési [check-in] szolgáltatások; sofőrszolgáltatás; repülőtéri shuttle szolgáltatások utasoknak a repülőtéri

parkoló és a repülőtér között; minibuszos szállítási szolgáltatások; limuzin szolgáltatások; légi utazások

szervezése; külföldi utak szervezése; közúti utasszállítási szolgáltatások; közúti utasszállítás; közúti

személyszállítás; kirándulások szervezése; idegenvezetés; foglalási szolgáltatások utazáshoz és szállításhoz; áruk

begyűjtése; áruk házhozszállításának megszervezése; áruk gyors házhozszállítása, kézbesítése; áruk szállítása;

áruszállítás; áruszállítás és tárolás; árutovábbítás; áruszállítás és raktározás; autókölcsönzés; bérelt autóval történő

 szállítás; bérelt járművek biztosításaszemélyszállításra; gépjármű-kölcsönzési szolgáltatások.

 ( 111 )  239.115

 ( 151 )  2022.10.28.

 ( 210 )  M 22 02018

 ( 220 )  2022.08.04.

 ( 732 )  Lucky Bobo Kft., Budapest (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  35    Reklámozás; élelmiszer, italok, szeszes ital, kávéital, csomagolt kávé, cukrászati készítmény, hús -és

hentesáru, hal, zöldség- és gyümölcs, kenyér- és pékáru, édességáru, tej, tejtermék, gyógynövény, biotermék,

bútor, lakberendezés, háztartásifelszerelés, világítástechnikai cikk, hangszer, villamos háztartási készülék, könyv,

újság, folyóirat, papír- és írószer, illatszer, drogéria, tisztítószer, óra- és ékszer, sportszer, sporteszköz, ruházat,

játékáru, virág és kertészeti cikk, szexuálistermék, optikai cikk, díszműáru, emlék- és ajándéktárgy, sör, csendes

és habzóbor, köztes alkoholtermék, alkoholtermék kiskereskedelme; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 111 )  239.116

 ( 151 )  2022.10.28.

 ( 210 )  M 22 02542

 ( 220 )  2022.09.30.

 ( 732 )  Lukin Ágnes, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; elektronikus kiadványok megjelentetése; elektronikus

kiadványok multimédiás megjelentetése; hangoskönyvek kiadása; kiadás/megjelentetés (könyv -); kiadói

szolgáltatások; kiadványok megjelentetése; könyvkiadás; audiovizuális felvételek készítése; filmek és

videofilmek gyártása; filmgyártás; filmrendezés, a reklámfilmek kivételével; hang- és videofelvételek készítése;

játékfilmgyártás; mozifilmek készítése; televíziós (műsor) gyártás; zenei előadás; előadóművészek szolgáltatásai;

előadóművészeti szórakoztató tevékenységek lebonyolítása; fikciós szereplőket bemutató szórakoztató

szolgáltatások; kulturális célú műsorok szervezése; kulturális célú rendezvények szervezése; kulturális

szolgáltatások; kulturális tevékenységek lebonyolítása; színdarabok rendezése vagy bemutatása; színházi

előadások művészeti menedzsmentje, vezetése; színházi szórakoztatás; élő zenés színházi előadások; színházi

 produkciók; musicalek előadása; előadóművészeti tevékenység.

 ( 111 )  239.117

 ( 151 )  2022.10.28.

 ( 210 )  M 22 02383

 ( 220 )  2022.09.14.

 ( 732 )  Dr. Mikó István, Budapest (HU)

 ( 740 )  Vasenszki Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

marketing; digitális marketing; direkt marketing szolgáltatások; eladási, értékesítési promóciók;

eseménymarketing; gépjármű értékesítéshez kapcsolódóreklámszolgáltatások; gépjárműiparral kapcsolatos

hirdetési szolgáltatások; gépjárművekhez kapcsolódó hirdetési szolgáltatások; grafikus reklámozási

szolgáltatások; hirdetés elektronikus hirdetőtáblán; hirdetés és reklámozás; hirdetési- ésreklámszolgáltatások;

hirdetési szolgáltatások; internetes marketing; keresőoptimalizálás; kültéri reklámok elkészítése és elhelyezése;

marketing kampányok; marketing szolgáltatások; online hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online

kereshetőreklámútmutatók szolgáltatása; online reklám- és marketingszolgáltatások; online reklámozás; online

közösségi gazdálkodási szolgáltatások; promóciós és reklámozási szolgáltatások; rádiós reklámozás; reklám és

marketing; reklám, marketing és promóciósanyagok terjesztése; reklámozás taxik tetején; reklámozás, promóciós

szolgáltatások; reklámozás, hirdetés mobiltelefonos hálózatokon keresztül; reklámozási, promóciós és PR

szolgáltatások; reklámozási szolgáltatások; sajtóreklámozási szolgáltatások;szabadtéri reklámozás, hirdetés;

számítógépesített üzleti promóció; szórólapok kiadása; telefonos marketing; telemarketing szolgáltatások;

televíziós reklámozás; termékmarketing; utazások promóciója [reklámozása]; üzleti hirdetés, reklámozás, főként

 atelematikai és telefonos hálózatok területén.

 39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés; autóbérlés sofőrrel; autóval történő

utasszállítás; autóbusz közlekedés; belvízi személyszállítás; check-in szolgáltatások VIP utasoknak; foglalási

szolgáltatások utazáshoz és szállításhoz;hajók hajóutakhoz való biztosítása; hajóutak szervezése; idegenvezetés;

idegenvezetői szolgáltatások; idegenvezetői és utazási információs szolgáltatások; kirándulások szervezése;

körutak, túrák lebonyolítása; közúti személyszállítás; közútiutasszállítás; közúti utasszállítási szolgáltatások;

külföldi utak szervezése; légi utasszállítás; légi utazási szolgáltatások; légi utazások szervezése; légi utasszállítási

szolgáltatások; légitársaságok check-in szolgáltatásai; limuzin szolgáltatások;minibuszos szállítási szolgáltatások;

repülőgép charter szolgáltatások; repülőtéri földi utaskezelési szolgáltatások; repülőutak szervezése; sétahajó

szolgáltatások; sétahajós körutazások; sofőrszolgáltatás; szállításszervezés üzleti ügyfelek számára;szállodai

transzfer szolgáltatások; szárazföldi, légi és vízi személy- és áruszállítás; szárazföldi személyszállítás; személyek

szállítása szárazföldön; szárazföldi utasszállítás; szárazföldi utasszállítási szolgáltatások; személyszállítás

autóbusszal;személyszállítás biztosítása légi úton; személyszállítás biztosítása vízi úton; személyszállítás

biztosítása szárazföldön; szolgáltatások személyszállítás megszervezéséhez; személyszállítás megszervezésével

kapcsolatos ügynökségi szolgáltatások; taxiszolgáltatások; taxifuvar/taxival végzett szállítás; taxis szállítás

tolószékes személyek számára; taxiszolgáltatás; taxival történő szállítás megszervezése; telekocsi-szolgáltatások;

utasszállítás légi úton; utasszállítás közúton; túrák, utazásokbiztosítása; utasszállítás megszervezése; utasszállítás

mikrobusszal; utasszállítás sofőrrel; utasszállítás szárazföldön; utasszállítás távolsági autóbusszal; utasszállítás

taxival; utasszállítás villamossal; utazás- és nyaralásszervezés; utazásifoglalási szolgáltatások; utazási irodai

szolgáltatások, utazásszervezés; utazási irodai szolgáltatások üdülések megszervezéséhez; utazási idegenvezetési

szolgáltatások; utazási szolgáltatások; utazások szervezése és lebonyolítása; üzleti utakszervezése; vasúti

utasszállítás; áruk csomagolása; alkatrészek raktározása; áruk raktározása; áruszállítás és raktározás;

áruraktározás; borok vámraktározása; bútorok tárolása; áruszállítás és tárolás; automata parkoló rendszerek

kölcsönzésévelkapcsolatos tájékoztatás; autóparkolók és autóparkolási szolgáltatások biztosítása; garázsok

bérlése; garázs szolgáltatás járművek számára; depószolgáltatások járművek tárolása céljából; jármű parkoltatási

[parkoló inas] szolgáltatások; járműparkolásiszolgáltatások; járműparkolási területek bérbeadása; autóbérlési

szolgáltatások; autókölcsönzés; autókölcsönzés megszervezése; autókölcsönzési szolgáltatások; autólízing
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szolgáltatások; bérautó lefoglalása; bérelt autóval történő szállítás; béreltjárművek biztosítása személyszállításra;

elektromos autók bérbeadása; bérlet, bérbeadás [repülőgép -]; gépjármű-kölcsönzési szolgáltatások; elektromos

 kerékpárok bérbeadása; autóbérlés szervezése üdülési csomagok részeként.

 ( 111 )  239.133

 ( 151 )  2022.10.28.

 ( 210 )  M 22 02563

 ( 220 )  2022.10.04.

 ( 732 )  Papp Ágnes, Szeged (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre

  

( 546 )

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

szolgáltatások: munkavédelmi arcvédő pajzsok, munkavédelmi öltözékek [balesetek vagy sérülések ellen],

láthatósági biztonsági ruházat, biztonsági fejvédő,biztonsági lábbelik balesetek vagy sérülések elleni védelemhez,

biztonsági lábbelik ipari használatra [balesetek vagy sérülések elleni védelemhez], biztonsági övek, hevederek

nem járműülésekhez és sportfelszerelésekhez, biztonsági sapkák, biztonságisisakok, biztonsági szemüvegek,

biztonsági védőkesztyűk balesetek vagy sérülések ellen, biztonsági védőruházat baleset vagy sérülés ellen,

biztonsági védőszemüveg, fényvisszaverő biztonsági mellények, férfi, női és gyermek ruházat, bakancsok,

csizmák,lábbelik, fejfedők [kalapáruk], kalapok, sapkák, vadászcsizmák, vadászdzsekik, vadásznadrágok,

 vadászmellények, lábbelik horgászathoz, fejfedők horgászathoz, vízhatlan horgászcsizmák, katonai bakancsok.

A rovat 8 darab közlést tartalmaz. 
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Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  238.743

 ( 151 )  2022.10.07.

 ( 210 )  M 21 04147

 ( 220 )  2021.12.07.

 ( 732 )  Széchenyi István Egyetem, Győr (HU)

  
( 546 )

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

 ( 111 )  238.952

 ( 151 )  2022.09.22.

 ( 210 )  M 22 00389

 ( 220 )  2022.02.10.

 ( 732 )  Armin Trade Kft., Debrecen (HU)

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

 ( 541 )  ARTEZAN

 ( 511 )   11    LED lámpák, karácsonyi LED lámpák.

  21    Diótörők.

  26    Textildekorációs cikkek.

  28    Textil gnómok.

 ( 111 )  238.953

 ( 151 )  2022.09.22.

 ( 210 )  M 22 00763

 ( 220 )  2022.03.18.

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

 ( 740 )  Ágni Zsolt, Debrecen

  

( 546 )

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

 ( 111 )  238.954

 ( 151 )  2022.09.22.

 ( 210 )  M 22 00634

 ( 220 )  2022.03.05.

 ( 732 )  Jármi Éva, Budapest (HU)

 Várnai Dóra Eszter, Budapest (HU)

  

( 546 )
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 ( 511 )   41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

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

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  239.056

 ( 151 )  2022.10.10.

 ( 210 )  M 22 01270

 ( 220 )  2022.05.13.

 ( 732 )  Petrányi-Autó Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Gépjárműkereskedelem.

  37    Gépjárművek karbantartása.

  39    Autólízing szolgáltatások; gépjárműkölcsönzés; gépjárművek bérbeadása; gépjárművek szállítása.

 ( 111 )  239.057

 ( 151 )  2022.10.10.

 ( 210 )  M 22 00982

 ( 220 )  2022.04.12.

 ( 732 )  Bobály Sándor, Nagykanizsa (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  7    Áramfejlesztő generátorok (1); áramfejlesztő generátorok (2); motorok, nem szárazföldi járművekhez.

  12    Motorok, szárazföldi járművekhez.

 ( 111 )  239.058

 ( 151 )  2022.10.10.

 ( 210 )  M 22 00856

 ( 220 )  2022.03.30.

 ( 732 ) HECRIN Egészségügyi és Klinikai Kutatási Hálózat Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest

 (HU)

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

 ( 541 )  HECRIN

 ( 511 )  41    Elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; eszmecserék,

kollokviumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése

 és lebonyolítása; konferenciák szervezése és lebonyolítása.

 42    Klinikai kísérletek; kutatási és fejlesztési szolgáltatások; orvosi kutatás; szakszövegek írása; tudományos

 kutatás.

 ( 111 )  239.059

 ( 151 )  2022.10.10.

 ( 210 )  M 22 00999

 ( 220 )  2022.04.14.

 ( 732 )  Béres Szőlőbirtok és Pincészet Kft., Erdőbénye (HU)

 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  32    Sörök; alkoholmentes italok; ásványvizek és szénsavas vizek; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; mustok;

 szörpök és más készítmények alkoholmentes italok készítéséhez.

  33    Borok, borpárlatok, bor alapú italok, pezsgők, pálinkák, alkoholos esszenciák, egyéb alkoholos italok.

  43    Vendéglátás (élelmezés), terembérlés találkozókhoz étel és ital catering.

 ( 111 )  239.060

 ( 151 )  2022.10.10.

 ( 210 )  M 22 00979

 ( 220 )  2022.04.12.

 ( 732 )  Puraset Water and Metal Solutions Kft., Jászfényszaru (HU)

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

 ( 541 )  PurAID

 ( 511 )  11    Vízszűrő egységek, készülékek, berendezések; vízszűrők vízszűrő berendezésekhez; vízkezelő egységek,

szűrők, berendezések víztisztításra; vízminőséghez igazítható vízszűrő berendezések, távközlési rendszerekkel

összekötött vízszűrő berendezések; vegyi sterilizáló készülékek {vízkezelő berendezések}, víztisztítók, víztisztító

tartályok, készülékek, egységek, berendezések; ívóvíz előállítására szolgáló tisztító egységek; ivóvízszolgáltató

 berendezések; moduláris egységekre alapozott komplex, mobil vízkezelő rendszer szennyezett ívóvíz tisztítására.

 40    Vízkezelés és víztisztítás; vízregenerálás; vízkezelési szolgáltatások, helyszíni víztisztító szolgáltatások,

vízkezelési szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatás; víztisztító egységek, felszerelések, berendezések

 bérbeadása; víztisztító berendezések bérléséhez kapcsolódó tájékoztatás.

 ( 111 )  239.061

 ( 151 )  2022.10.10.

 ( 210 )  M 22 01119

 ( 220 )  2022.04.27.

 ( 732 )  Cartier International AG, Steinhausen (CH)

 ( 300 )  16098/2021 2021.11.02. CH

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  GRAIN DE CAFE

 ( 511 )  14    Ékszerek; drágakövek; nemesfémek és ötvözeteik; gyöngyök (ékszerek); mandzsettagombok;

nyakkendőtűk; gyűrűk (ékszerek); karkötők (ékszerek); fülbevalók; nyakláncok (ékszerek); brossok (ékszerek);

függők ékszerekhez; kulcstartók nemesfémből; műalkotások nemesfémből; ékszertartók; nemesfémdobozok;

kulcskarikák apró díszekkel, fityegőkkel; óraművek és időmérő szerkezetek; karórák; kronométerek; órák;

kisméretű órák; óratokok; óraszíjak; óraláncok és -rugók, valamint óraüvegek; tokok órákhoz és karórákhoz

 [óragyártás]; karóra-szerkezetek, karóra-lapok.

 ( 111 )  239.062

 ( 151 )  2022.10.10.

 ( 210 )  M 22 01269

 ( 220 )  2022.05.13.
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 ( 732 )  Petrányi-Autó Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Gépjárműkereskedelem.

  37    Gépjárművek karbantartása.

  39    Autólízing szolgáltatások; gépjárműkölcsönzés; gépjárművek bérbeadása; gépjárművek szállítása.

 ( 111 )  239.063

 ( 151 )  2022.10.10.

 ( 210 )  M 22 00990

 ( 220 )  2022.04.13.

 ( 732 )  Forex Kft., Üröm (HU)

 ( 740 )  Kacsukpatent Európai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

 ( 541 )  KRAFTON

 ( 511 )  9    Elektromos elemek, akkumulátorok.

 ( 111 )  239.064

 ( 151 )  2022.10.10.

 ( 210 )  M 22 00733

 ( 220 )  2022.03.17.

 ( 732 )  Kingston Technology Corporation, Fountain Valley, California (US)

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

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Szilárdtestmeghajtók adattároláshoz (SSD), DRAM memóriamodulok számítógépekhez és

játékrendszerekhez, memóriakártya-olvasók, USB flash meghajtók, flash memóriák, beleértve az SD és microSD

kártyákat valamint egyéb számítógépes és szoftveres memória termékeket, illetve eszközöket; számítógépes

 berendezések, úgymint kiegészítő bővítő kártyák és memóriabővítő kártyák számítógépekhez.

 ( 111 )  239.065

 ( 151 )  2022.10.10.

 ( 210 )  M 22 00991

 ( 220 )  2022.04.13.

 ( 732 )  Forex Kft., Üröm (HU)

 ( 740 )  Kacsukpatent Európai Szabadalmi és Védjegy Iroda Kft., Budapest

 ( 541 )  FORSE

 ( 511 )  9    Elektromos elemek, akkumulátorok.

 ( 111 )  239.066

 ( 151 )  2022.10.10.

 ( 210 )  M 22 00981

 ( 220 )  2022.04.12.

 ( 732 )  Dr. Szabados Márta, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Molnár Alexandra Ügyvédi Iroda, Budapest
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 ( 541 )  hANGOLka

 ( 511 )  41    Nevelés, szakmai képzés; nyelvoktatás, nyelvtanítás; nyelvoktatással kapcsolatos tanácsadás;

nyelvtanfolyamok, klubok, szemináriumok és más képzések szervezése és lebonyolítása; nyomtatott és

 elektronikus nyelvoktató tananyagok összeállítása, szerkesztése, kiadása és online megjelentetése.

 ( 111 )  239.067

 ( 151 )  2022.10.10.

 ( 210 )  M 22 00992

 ( 220 )  2022.04.13.

 ( 732 )  PARTNER-IMMO Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kormos Ágnes, Budapest

 ( 541 )  Amfi-Amfiteátrum Alsóörs

 ( 511 )  41    Kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; konferenciák szervezése és lebonyolítása; művészeti

galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások; múzeumi létesítmények üzemeltetése;

szabadidős létesítmények üzemeltetése; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; szórakoztatási célú

rendezvényszervezés; szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztató rendezvények lebonyolítása; sportrendezvények

 szervezése és lebonyolítása.

 43    Vendéglátás; éttermi szolgáltatások; bár szolgáltatások; étel és ital catering; étel és italellátás; kantinok,

 büfék, étkezdék.

 ( 111 )  239.068

 ( 151 )  2022.10.10.

 ( 210 )  M 22 01275

 ( 220 )  2022.05.13.

 ( 732 )  Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bihary- B.Szabó- Jean -Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )  35    Utazások promóciója [reklámozása]; marketing-szolgáltatások az utazás területén; reklámozás a turizmus és

utazás terén; utazási ágazattal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; reklámkampányok előkészítése; kiállítások

szervezése reklámozási célokra; kereskedelmi vásárok és kiállítások szervezése; kereskedelmi és reklámcélú

vásárok szervezése; vásárok és kiállítások szervezése kereskedelmi- és reklámcélokra; reklámcélú vásárok és

kiállítások szervezése és lebonyolítása; eseménymarketing; hirdetés és reklámozás; hirdetési- és reklám

szolgáltatások; internetes marketing; kereskedelmi promóciós szolgáltatások; kereskedelmi vásárok reklámozás

céllal való szervezése; marketing kampányok; marketingrendezvények megrendezése és lebonyolítása; online

reklám- és marketingszolgáltatások; promóciós marketing; reklám és marketing; reklámkiadványok elkészítése;

reklámok készítése; reklámozási és promóciós szolgáltatások; bemutatók szervezése kereskedelmi célokra;

bemutatók szervezése üzleti célokra; kereskedelmi célú kiállítások szervezése; kereskedelmi célú kiállítások

lebonyolítása; kereskedelmi kiállítások szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások és

 rendezvények szervezése.

 41    Utazási ágazattal kapcsolatos tanfolyamok szervezése és lebonyolítása; kulturális célú bemutatók,

kiállítások szervezése; kulturális célú fesztiválok rendezése; kulturális célú rendezvények szervezése; kulturális

célú bemutatók rendezése; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; kulturális események

lebonyolítása; kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása; kulturális show-k szervezése; kulturális vagy

oktatási célú kiállítások szervezése és tartása; kulturális és művészeti rendezvények szervezése; kulturális és

oktatási célú kongresszusok és konferenciák szervezése; szórakoztatási, sport és kulturális tevékenységek;

információnyújtás kulturális tevékenységekhez; konferenciák, kiállítások és versenyek szervezése; szabadidő

eltöltésével kapcsolatos tájékoztatás; kongresszusok szervezése, lebonyolítása és rendezése; kulturális

 tevékenységekkel kapcsolatos konferenciák szervezése; üzleti konferenciák szervezése.
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 43    Átmeneti szállások kiadása; bár szolgáltatások; bútorok kölcsönzése; elvitelre árusító éttermek; ételek

díszítése; ételek elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; étel és ital catering; ételszobrászat; éttermi

szolgáltatások; foglalás panziókban; gyorséttermek, snack bárok; hordozható épületek, építmények bérbeadása;

hordozható öltözők bérbeadása; irodabútorok lízingelése; ivóvízadagoló automaták bérbeadása; kantinok, büfék,

étkezdék; kávéházak; kempingezési lehetőségek biztosítása; magánszakács, személyi séf szolgáltatások; motelek;

önkiszolgáló éttermek; panziók; recepciós szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz [érkezések és távozások

ügyintézése]; recepciós szolgáltatások ideiglenes szálláshelyeken [kulcsátadás]; rehabilitációs központok által

nyújtott átmeneti szállás; sátrak kölcsönzése; szállásbiztosítás nyaralók számára; szállásfoglalás;

szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai szálláshely szolgáltatások; szállodai szobafoglalás,

szállásfoglalás; székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése; terembérlés találkozókhoz

[tárgyalótermek]; tortadíszítések; turistaházak, üdülők; udon és soba éttermek szolgáltatásai; üdülőtáborok

 szolgáltatásai [szállásadás]; vízipipás bárok szolgáltatásai; washoku éttermi szolgáltatások.

 ( 111 )  239.069

 ( 151 )  2022.10.10.

 ( 210 )  M 22 01276

 ( 220 )  2022.05.13.

 ( 732 )  Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Utazások promóciója [reklámozása]; marketing-szolgáltatások az utazás területén; reklámozás a turizmus és

utazás terén; utazási ágazattal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; reklámcélú rendezvények szervezése és

lebonyolítása; reklámkampányok előkészítése; kiállítások szervezése reklámozási célokra; kereskedelmi vásárok

és kiállítások szervezése; kereskedelmi és reklámcélú vásárok szervezése; vásárok és kiállítások szervezése

kereskedelmi- és reklámcélokra; reklámcélú vásárok és kiállítások szervezése és lebonyolítása;

eseménymarketing; hirdetés és reklámozás; hirdetési- és reklám szolgáltatások; internetes marketing;

kereskedelmi promóciós szolgáltatások; kereskedelmi vásárok reklámozás céllal való szervezése; marketing

kampányok; marketingrendezvények megrendezése és lebonyolítása; online reklám- és marketingszolgáltatások;

promóciós marketing; reklám és marketing; reklámkiadványok elkészítése; reklámok készítése; reklámozási és

promóciós szolgáltatások; bemutatók szervezése kereskedelmi célokra; bemutatók szervezése üzleti célokra;

kereskedelmi célú kiállítások szervezése; kereskedelmi célú kiállítások lebonyolítása; kereskedelmi értékesítési

 kiállítások szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások és rendezvények szervezése.

 41    Kulturális célú bemutatók, kiállítások szervezése; kulturális célú fesztiválok rendezése; kulturális célú

rendezvények szervezése; kulturális célú bemutatók rendezése; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos

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

show-k szervezése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése és tartása; kulturális és művészeti

rendezvények szervezése; kulturális és oktatási célú kongresszusok és konferenciák szervezése; kulturális,

szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés; információnyújtás kulturális tevékenységekhez; konferenciák,

kiállítások és versenyek szervezése; szabadidő eltöltésével kapcsolatos tájékoztatás; kongresszusok szervezése,

lebonyolítása és rendezése; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos konferenciák szervezése; üzleti konferenciák

 szervezése.

 43    Átmeneti szállások kiadása; bár szolgáltatások; bútorok kölcsönzése; elvitelre árusító éttermek; ételek

díszítése; ételek elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; étel és ital catering; ételszobrászat; éttermi

szolgáltatások; foglalás panziókban; gyorséttermek, snack bárok; hordozható épületek, építmények bérbeadása;

hordozható öltözők bérbeadása; irodabútorok lízingelése; ivóvízadagoló automaták bérbeadása; kantinok, büfék,

étkezdék; kávéházak; kempingezési lehetőség biztosítása; magánszakács, személyi séf szolgáltatások; motelek;

önkiszolgáló éttermek; panziók; recepciós szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz [érkezések és távozások

ügyintézése]; recepciós szolgáltatások ideiglenes szálláshelyeken [kulcsátadás]; rehabilitációs központok által
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nyújtott átmeneti szállás; sátrak kölcsönzése; szállásbiztosítás nyaralók számára; szállásfoglalás;

szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai szálláshely szolgáltatások; szállodai szobafoglalás,

szállásfoglalás; székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése; terembérlés találkozókhoz

[tárgyalótermek]; tortadíszítések; turistaházak, üdülők; udon és soba éttermek szolgáltatásai; üdülőtáborok

 szolgáltatásai [szállásadás]; vízipipás bárok szolgáltatásai; washoku éttermi szolgáltatások.

 ( 111 )  239.070

 ( 151 )  2022.10.10.

 ( 210 )  M 22 01278

 ( 220 )  2022.05.13.

 ( 732 )  Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bihary- B.Szabó- Jean -Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Utazások promóciója [reklámozása]; marketing-szolgáltatások az utazás területén; reklámozás a turizmus és

utazás terén; utazási ágazattal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; reklámcélú rendezvények szervezése és

lebonyolítása; reklámkampányok előkészítése; kiállítások szervezése reklámozási célokra; kereskedelmi vásárok

és kiállítások szervezése; kereskedelmi és reklámcélú vásárok szervezése; vásárok és kiállítások szervezése

kereskedelmi- és reklámcélokra; reklámcélú vásárok és kiállítások szervezése és lebonyolítása;

eseménymarketing; hirdetés és reklámozás; hirdetési- és reklám szolgáltatások; internetes marketing;

kereskedelmi promóciós szolgáltatások; kereskedelmi vásárok reklámozás céllal való szervezése; marketing

kampányok; marketingrendezvények megrendezése és lebonyolítása; online reklám- és marketingszolgáltatások;

promóciós marketing; reklám és marketing; reklámkiadványok elkészítése; reklámok készítése; reklámozási és

promóciós szolgáltatások; bemutatók szervezése kereskedelmi célokra; bemutatók szervezése üzleti célokra;

kereskedelmi célú kiállítások szervezése; kereskedelmi célú kiállítások lebonyolítása; kereskedelmi kiállítások

 szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások és rendezvények szervezése.

 41    Kulturális célú bemutatók, kiállítások szervezése; kulturális célú fesztiválok rendezése; kulturális célú

rendezvények szervezése; kulturális célú bemutatók rendezése; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos

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

show-k szervezése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése és tartása; kulturális és művészeti

rendezvények szervezése; kulturális és oktatási célú kongresszusok és konferenciák szervezése; kulturális,

szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés; információnyújtás kulturális tevékenységekhez; konferenciák,

kiállítások és versenyek szervezése; szabadidő eltöltésével kapcsolatos tájékoztatás; kongresszusok szervezése,

lebonyolítása és rendezése; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos konferenciák szervezése; üzleti konferenciák

 szervezése.

 43    Átmeneti szállások kiadása; bár szolgáltatások; bútorok kölcsönzése; elvitelre árusító éttermek; ételek

díszítése; ételek elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; étel és ital catering; ételszobrászat; éttermi

szolgáltatások; foglalás panziókban; gyorséttermek, snack bárok; hordozható épületek, építmények bérbeadása;

hordozható öltözők bérbeadása; irodabútorok lízingelése; ivóvízadagoló automaták bérbeadása; kantinok, büfék,

étkezdék; kávéházak; kempingezési lehetőség biztosítása; magánszakács, személyi séf szolgáltatások;

önkiszolgáló éttermek; motelek; recepciós szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz [érkezések és távozások

ügyintézése]; recepciós szolgáltatások ideiglenes szálláshelyeken [kulcsátadás]; rehabilitációs központok által

nyújtott átmeneti szállás; szállásfoglalás; szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai szálláshely

szolgáltatások; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése;

terembérlés találkozókhoz [tárgyalótermek]; tortadíszítések; udon és soba éttermek szolgáltatásai; üdülőtáborok

szolgáltatásai [szállásadás]; vízipipás bárok szolgáltatásai; washoku éttermi szolgáltatások; panziók; sátrak

 kölcsönzése; szállásbiztosítás nyaralók számára; turistaházak, üdülők.

 ( 111 )  239.071
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 ( 151 )  2022.10.10.

 ( 210 )  M 22 01280

 ( 220 )  2022.05.13.

 ( 732 )  Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bihary- B.Szabó- Jean -Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Utazások promóciója [reklámozása]; marketing-szolgáltatások az utazás területén; reklámozás a turizmus és

utazás terén; utazási ágazattal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; reklámcélú rendezvények szervezése és

lebonyolítása; reklámkampányok előkészítése; kiállítások szervezése reklámozási célokra; kereskedelmi vásárok

és kiállítások szervezése; kereskedelmi és reklámcélú vásárok szervezése; vásárok és kiállítások szervezése

kereskedelmi- és reklámcélokra; reklámcélú vásárok és kiállítások szervezése és lebonyolítása;

eseménymarketing; hirdetés és reklámozás; hirdetési- és reklám szolgáltatások; internetes marketing;

kereskedelmi promóciós szolgáltatások; kereskedelmi vásárok reklámozás céllal való szervezése; marketing

kampányok; marketingrendezvények megrendezése és lebonyolítása; online reklám- és marketingszolgáltatások;

promóciós marketing; reklám és marketing; reklámkiadványok elkészítése; reklámok készítése; reklámozási és

promóciós szolgáltatások; bemutatók szervezése kereskedelmi célokra; bemutatók szervezése üzleti célokra;

kereskedelmi célú kiállítások szervezése; kereskedelmi célú kiállítások lebonyolítása; kereskedelmi kiállítások

 szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások és rendezvények szervezése.

 41    Kulturális célú bemutatók, kiállítások szervezése; kulturális célú fesztiválok rendezése; kulturális célú

rendezvények szervezése; kulturális célú bemutatók rendezése; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos

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

show-k szervezése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése és tartása; kulturális és művészeti

rendezvények szervezése; kulturális és oktatási célú kongresszusok és konferenciák szervezése; kulturális,

szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés; információnyújtás kulturális tevékenységekhez; konferenciák,

kiállítások és versenyek szervezése; szabadidő eltöltésével kapcsolatos tájékoztatás; kongresszusok szervezése,

lebonyolítása és rendezése; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos konferenciák szervezése; üzleti konferenciák

 szervezése.

 43    Átmeneti szállások kiadása; bár szolgáltatások; bútorok kölcsönzése; elvitelre árusító éttermek; ételek

díszítése; ételek elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; étel és ital catering; ételszobrászat; éttermi

szolgáltatások; foglalás panziókban; gyorséttermek, snack bárok; hordozható épületek, építmények bérbeadása;

hordozható öltözők bérbeadása; irodabútorok lízingelése; ivóvízadagoló automaták bérbeadása; kantinok, büfék,

étkezdék; kávéházak; kempingezési lehetőség biztosítása; magánszakács, személyi séf szolgáltatások;

önkiszolgáló éttermek; motelek; recepciós szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz [érkezések és távozások

ügyintézése]; recepciós szolgáltatások ideiglenes szálláshelyeken [kulcsátadás]; rehabilitációs központok által

nyújtott átmeneti szállás; szállásfoglalás; szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai szálláshely

szolgáltatások; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése;

terembérlés találkozókhoz [tárgyalótermek]; tortadíszítések; udon és soba éttermek szolgáltatásai; üdülőtáborok

szolgáltatásai [szállásadás]; vízipipás bárok szolgáltatásai; washoku éttermi szolgáltatások; panziók; sátrak

 kölcsönzése; szállásbiztosítás nyaralók számára; turistaházak, üdülők.

 ( 111 )  239.072

 ( 151 )  2022.10.10.

 ( 210 )  M 22 01279

 ( 220 )  2022.05.13.

 ( 732 )  Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bihary- B.Szabó- Jean -Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )
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 ( 511 )  35    Utazások promóciója [reklámozása]; marketing-szolgáltatások az utazás területén; reklámozás a turizmus és

utazás terén; utazási ágazattal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; reklámcélú rendezvények szervezése és

lebonyolítása; reklámkampányok előkészítése; kiállítások szervezése reklámozási célokra; kereskedelmi vásárok

és kiállítások szervezése; kereskedelmi és reklámcélú vásárok szervezése; vásárok és kiállítások szervezése

kereskedelmi- és reklámcélokra; reklámcélú vásárok és kiállítások szervezése és lebonyolítása;

eseménymarketing; hirdetés és reklámozás; hirdetési- és reklám szolgáltatások; internetes marketing;

kereskedelmi promóciós szolgáltatások; kereskedelmi vásárok reklámozás céllal való szervezése; marketing

kampányok; marketingrendezvények megrendezése és lebonyolítása; online reklám- és marketingszolgáltatások;

promóciós marketing; reklám és marketing; reklámkiadványok elkészítése; reklámok készítése; reklámozási és

promóciós szolgáltatások; bemutatók szervezése kereskedelmi célokra; bemutatók szervezése üzleti célokra;

kereskedelmi célú kiállítások szervezése; kereskedelmi célú kiállítások lebonyolítása; kereskedelmi kiállítások

 szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások és rendezvények szervezése.

 41    Kulturális célú bemutatók, kiállítások szervezése; kulturális célú fesztiválok rendezése; kulturális célú

rendezvények szervezése; kulturális célú bemutatók rendezése; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos

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

show-k szervezése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése és tartása; kulturális és művészeti

rendezvények szervezése; kulturális és oktatási célú kongresszusok és konferenciák szervezése; kulturális,

szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés; információnyújtás kulturális tevékenységekhez; konferenciák,

kiállítások és versenyek szervezése; szabadidő eltöltésével kapcsolatos tájékoztatás; kongresszusok szervezése,

lebonyolítása és rendezése; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos konferenciák szervezése; üzleti konferenciák

 szervezése.

 43    Átmeneti szállások kiadása; bár szolgáltatások; bútorok kölcsönzése; elvitelre árusító éttermek; ételek

díszítése; ételek elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; étel és ital catering; ételszobrászat; éttermi

szolgáltatások; foglalás panziókban; gyorséttermek, snack bárok; hordozható épületek, építmények bérbeadása;

hordozható öltözők bérbeadása; irodabútorok lízingelése; ivóvízadagoló automaták bérbeadása; kantinok, büfék,

étkezdék; kávéházak; kempingezési lehetőség biztosítása; magánszakács, személyi séf szolgáltatások;

önkiszolgáló éttermek; motelek; recepciós szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz [érkezések és távozások

ügyintézése]; recepciós szolgáltatások ideiglenes szálláshelyeken [kulcsátadás]; rehabilitációs központok által

nyújtott átmeneti szállás; szállásfoglalás; szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai szálláshely

szolgáltatások; szállodai szobafoglalás, szállásfoglalás; székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése;

terembérlés találkozókhoz [tárgyalótermek]; tortadíszítések; udon és soba éttermek szolgáltatásai; üdülőtáborok

szolgáltatásai [szállásadás]; vízipipás bárok szolgáltatásai; washoku éttermi szolgáltatások; panziók; sátrak

 kölcsönzése; szállásbiztosítás nyaralók számára; turistaházak, üdülők.

 ( 111 )  239.073

 ( 151 )  2022.10.10.

 ( 210 )  M 22 01154

 ( 220 )  2022.05.02.

 ( 732 )  Infogroup Ipari Ingatlan Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  IGPark

 ( 511 )   36    Ingatlanügyletek; ingatlantulajdon-kezelés.

 ( 111 )  239.074

 ( 151 )  2022.10.10.

 ( 210 )  M 22 01153

 ( 220 )  2022.05.02.

 ( 732 )  Infogroup Ipari Ingatlan Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  IGParks

 ( 511 )   36    Ingatlanügyletek; ingatlantulajdon-kezelés.
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 ( 111 )  239.075

 ( 151 )  2022.10.10.

 ( 210 )  M 22 01113

 ( 220 )  2022.04.26.

 ( 732 )  Little Owl Digital Korlátolt Felelősségű Társaság, Makó (HU)

 ( 740 )  Dr. Borzási Tímea, Szeged

  

( 546 )

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

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

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

 szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].

 ( 111 )  239.076

 ( 151 )  2022.10.10.

 ( 210 )  M 22 01272

 ( 220 )  2022.05.13.

 ( 732 )  Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bihary, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Utazások promóciója [reklámozása]; marketing-szolgáltatások az utazás területén; reklámozás a turizmus és

utazás terén; utazási ágazattal kapcsolatos hirdetési szolgáltatások; reklámcélú rendezvények szervezése és

lebonyolítása; reklámkampányok előkészítése; kiállítások szervezése reklámozási célokra; kereskedelmi vásárok

és kiállítások szervezése; kereskedelmi és reklámcélú vásárok szervezése; vásárok és kiállítások szervezése

kereskedelmi- és reklámcélokra; reklámcélú vásárok és kiállítások szervezése és lebonyolítása;

eseménymarketing; hirdetés és reklámozás; hirdetési- és reklám szolgáltatások; internetes marketing;

kereskedelmi promóciós szolgáltatások; kereskedelmi vásárok reklámozás céllal való szervezése; marketing

kampányok; marketingrendezvények megrendezése és lebonyolítása; online reklám- és marketingszolgáltatások;

promóciós marketing; reklám és marketing; reklámkiadványok elkészítése; reklámok készítése; reklámozási és

promóciós szolgáltatások; bemutatók szervezése kereskedelmi célokra; bemutatók szervezése üzleti célokra;

kereskedelmi célú kiállítások szervezése; kereskedelmi célú kiállítások lebonyolítása; kereskedelmi kiállítások

 szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások és rendezvények szervezése.

 41    Kulturális célú bemutatók, kiállítások szervezése; kulturális célú fesztiválok rendezése; kulturális célú

rendezvények szervezése; kulturális célú bemutatók rendezése; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos

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

show-k szervezése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése és tartása; kulturális és művészeti

rendezvények szervezése; kulturális és oktatási célú kongresszusok és konferenciák szervezése; kulturális,

szórakoztatási és sport célú rendezvényszervezés; információnyújtás kulturális tevékenységekhez; konferenciák,

kiállítások és versenyek szervezése; szabadidő eltöltésével kapcsolatos tájékoztatás; kongresszusok szervezése,

lebonyolítása és rendezése; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos konferenciák szervezése; üzleti konferenciák

 szervezése.

 43    Átmeneti szállások kiadása; bár szolgáltatások; bútorok kölcsönzése; elvitelre árusító éttermek; ételek

díszítése; ételek elkészítésével kapcsolatos tájékoztatás és tanácsadás; étel és ital catering; ételszobrászat; éttermi

szolgáltatások; foglalás panziókban; gyorséttermek, snack bárok; hordozható épületek, építmények bérbeadása;

hordozható öltözők bérbeadása; irodabútorok lízingelése; ivóvízadagoló automaták bérbeadása; kantinok, büfék,
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étkezdék; kávéházak; kempingezési lehetőség biztosítása; magánszakács, személyi séf szolgáltatások; motelek;

önkiszolgáló éttermek; panziók; recepciós szolgáltatások ideiglenes elszállásoláshoz [érkezések és távozások

ügyintézése]; recepciós szolgáltatások ideiglenes szálláshelyeken [kulcsátadás]; rehabilitációs központok által

nyújtott átmeneti szállás; sátrak kölcsönzése; szállásbiztosítás nyaralók számára; szállásfoglalás;

szállásügynökségek [szállodák, panziók]; szállodai szálláshely szolgáltatások; szállodai szobafoglalás,

szállásfoglalás; székek, asztalok, asztalterítők, üvegáruk kölcsönzése; terembérlés találkozókhoz

[tárgyalótermek]; tortadíszítések; turistaházak, üdülők; udon és soba éttermek szolgáltatásai; üdülőtáborok

 szolgáltatásai [szállásadás]; vízipipás bárok szolgáltatásai; washoku éttermi szolgáltatások.

 ( 111 )  239.077

 ( 151 )  2022.10.11.

 ( 210 )  M 22 01101

 ( 220 )  2022.04.26.

 ( 732 )  Ágoston Mirabella, Budapest (HU)

 ( 740 )  Nagykanizsai I. Sz. Ügyvédi Iroda, Nagykanizsa

 ( 541 )  FUMUS

 ( 511 )  3    Füstölők [kunko].

  34    Dohánymentes cigaretták, nem gyógyászati használatra.

 ( 111 )  239.078

 ( 151 )  2022.10.10.

 ( 210 )  M 22 00988

 ( 220 )  2022.04.12.

 ( 732 )  Bárdos Péter 50%, Eger (HU)

 dr. Balogh László 50%, Eger (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Szoftverek; applikációs szoftver; adatkezelő szoftverek; interaktív szoftverek; interaktív üzleti szoftverek;

jelentéskészítő szoftverek; letölthető alkalmazások mobil eszközökkel történő használatra; mobil alkalmazások;

szoftverek és alkalmazások mobil eszközökhöz; média tartalmak; letölthető média; szoftverek üzleti adatok

elemzéséhez; szavazógépek; letölthető kiadványok, publikációk; letölthető elektronikus kiadványok, publikációk;

szoftverek kérdőív funkcióval ellátva; szoftverek szavazó funkcióval ellátva; szoftverek szavazat számláló

 funkcióval ellátva; szoftverek online értekezletekhez; szoftverek virtuális értekezletekhez.

  16    Közlemények, kiadványok; nyomtatott publikációk.

 35    Közvélemény-kutatás; politikai közvélemény-kutatás; közvélemény-kutatási felmérések tervezése;

közvélemény-kutatási felmérések előkészítése; piaci közvélemény-kutatási tanulmányok; piaci tanulmányok

készítése, beleértve a közvélemény-kutatást; hirdetési szolgáltatások a közvélemény figyelmének társadalmi

kérdésekre való felhívására; piackutatás; interjúkészítés piackutatási célokra; piackutatás és analízis; piackutatás

és üzleti elemzés; piackutatáshoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; piackutatáshoz kapcsolódó információk

gyűjtése; piackutatási adatgyűjtő szolgáltatások; piackutatási adatok elemzése; piackutatási adatok és statisztikák

elemzése; piackutatási és -elemzési szolgáltatások; piackutatási információnyújtás; piackutatási statisztikák

nyújtása; gazdasági előrejelzés és elemzés; gazdasági előrejelző elemzések üzleti célokra; piacbefolyásolás terén

végzett kutatás és elemzés; piaci elemző és kutató szolgáltatások; piaci felmérés elemzése; piaci tanulmányok

készítése és elemzése; piackutatási statisztikák elemzése; piacok üzleti elemzése; stratégiai üzleti elemzés; üzleti

adatok elemzése; üzleti elemzés és információs szolgáltatások, illetve piackutatás; üzleti elemzés; üzleti elemzési
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szolgáltatások; vállalatokkal és üzlettel kapcsolatos tájékoztatás és szakértői vélemények; felhasználói

vélemények szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; adminisztrációs adatfeldolgozás; üzleti

adminisztrációs szolgáltatások; adminisztratív támogatás és adatfeldolgozási szolgáltatások; üzleti felmérések

eredményeinek feldolgozása; politikai statisztikák összeállítása; statisztikai adatok összeállítását magukban

foglaló szolgáltatások; statisztikai adatok rögzítését magukban foglaló szolgáltatások; statisztikai információk

 összeállítása; statisztikai elemzés és jelentéskészítés; statisztikák összeállítása; fogyasztói kutatások.

  36    Adatok pénzügyi elemzése.

  41    Multimédia publikációk; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők.

 42    Felmérések, szakvélemények, közvélemény-kutatások készítése; tudományos kutatási információk és

 eredmények biztosítása online kereshető adatbázison keresztül.

  45    Politikai információs szolgáltatások; politikai kutatás és elemzés.

 ( 111 )  239.079

 ( 151 )  2022.10.10.

 ( 210 )  M 22 01263

 ( 220 )  2022.05.12.

 ( 732 )  Dallos Zoltán, Budapest (HU)

 ( 740 )  Bajcsay Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Adatfeldolgozási szolgáltatások; adatfeldolgozási szolgáltatások [irodai tevékenységek]; adminisztratív

támogatás és adatfeldolgozási szolgáltatások; online adatfeldolgozási szolgáltatások; adatindexek összeállítása

kereskedelmi vagy reklámcéllal; árubemutatás; promóciós, reklám célú árubemutatás; árucikkek promóciója

influenszerek segítségével; áruk bemutatása kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; befolyásoló

marketing; célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; modellügynökségi szolgáltatások értékesítési

promóciós célokra; reklámozás és értékesítési promóciós szolgáltatások; felhasználói értékelési rangsorok

szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; felhasználói vélemények szolgáltatása kereskedelmi vagy

reklámcélokra; hirdetési- és reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk kapcsolódó tanácsadás; hirdetési- és

reklámszolgáltatások; hirdetési felület kölcsönzése; hirdetési felület online kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása

[reklámtáblák]; honlapforgalom optimalizálása; marketing szolgáltatások a honlapforgalom optimalizálása terén;

írott kommunikáció és adatok regisztrálása; kereskedelmi információs ügynökségek; kereskedelmi információs

ügynökségek [üzleti információk, pl. marketing vagy demográfiai adatok biztosítása]; kereskedelmi rendezvények

lebonyolítása; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; keresőmotor-optimalizálás reklámozás céljából;

kirakatrendezés; kommunikáció átírása [irodai funkciók]; közönségkapcsolati kommunikációs stratégiára

vonatkozó tanácsadás; különböző szakemberek ügyfelekkel való összehozásával kapcsolatos üzleti közvetítői

szolgáltatások; manöken/modell közvetítés reklám- vagy kereskedelmi célból; digitális hálózatok útján nyújtott

marketing szolgáltatások; direkt marketing szolgáltatások; internetes marketinggel kapcsolatos tanácsadói

szolgáltatások; keresőmotoros marketing szolgáltatások; kreatív marketingterv kidolgozására irányuló

szolgáltatások; kutatási szolgáltatások reklámozással és marketinggel kapcsolatban; marketing konzultációs

szolgáltatások; marketing promóciós rendezvények szervezésével és lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatások;

marketing szolgáltatások; marketing-tanácsadás és -szolgáltatások; marketing tanácsadó szolgáltatások biztosítása

gyártók részére; marketinggel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; marketingügynökségi szolgáltatások;

partnerprogram-marketinggel kapcsolatos tanácsadói szolgáltatások; promóciós marketing-szolgáltatások

audiovizuális média felhasználásával; reklám és marketing szolgáltatások; reklámozás, marketing és promóciós

konzultáció, tanácsadó és segítségnyújtási szolgáltatások; reklámozáshoz, népszerűsítéshez és marketinghez

kapcsolódó szaktanácsadó szolgáltatások; reklámozási és marketing-szolgáltatások közösségi médián keresztül

biztosítva; reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; üzleti marketing-konzultációs szolgáltatások;

üzleti marketing szolgáltatások; mások számára márkaidentitást létrehozó reklámszolgáltatások; médiakapcsolati
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szolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; online piactér biztosítása áruk és

szolgáltatások eladói és vásárlói részére; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás]; pay per click (PPC)

hirdetés; piaci információszerzési szolgáltatások biztosítása; piackutatás; piackutatás és analízis; piackutatás és

üzleti elemzés; piackutatás reklámozáshoz; reklámhatékonyság és piackutatási elemzés; rádiós reklámozás; rádiós

és televíziós reklámozás; rádiós és televíziós reklámozással foglalkozó ügynökség által nyújtott hirdetési

szolgáltatások; hirdetési és reklámozási szolgáltatások televíziós, rádiós, postai úton; reklámanyag frissítése;

reklámanyagok kölcsönzése; reklámanyagok [röplapok, prospektusok, nyomtatványok, áruminták] terjesztése;

reklámcélú forgatókönyvírás; reklámfilmek készítése; reklámidő kölcsönzése kommunikációs médiában;

reklámkommunikációs stratégiára vonatkozó tanácsadás; reklámkoncepciók kidolgozása; tanácsadói

szolgáltatások reklámkoncepciók kidolgozása területén; reklámlevél szolgáltatás; reklámszövegek írása;

reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; reklámterjesztési szolgáltatások; reklámterjesztési szolgáltatások

az interneten keresztül; reklámterjesztési szolgáltatások internetes online kommunikációs hálózaton keresztül;

reklámügynökségek, hirdetési ügynökségek; statisztikák összeállítása; reklámozással, hirdetéssel kapcsolatos

statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás, hirdetés; szakmai önéletrajz írása mások számára; telemarketing

szolgáltatások; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási műsorok készítése; termékminták, áruminták

terjesztése; tördelési szolgáltatások hirdetési célokból; ügyfélprofil meghatározása kereskedelmi vagy marketing

célokra; üzleti értékelések; üzleti hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzleti információk; üzleti információk

nyújtása weboldalon keresztül; kereskedelmi, üzleti információk szolgáltatása; online üzleti és kereskedelmi

 információk szolgáltatása; üzleti információk nyújtása a közösségi média területén.

 ( 111 )  239.080

 ( 151 )  2022.10.10.

 ( 210 )  M 22 00731

 ( 220 )  2022.03.17.

 ( 732 )  Dr. Boros Anita, Porcsalma (HU)

 ( 541 )  Greenology

 ( 511 )  35    Közvélemény-kutatás; gazdasági előrejelzések; kereskedelmi vásárok rendezése; kiszervezett

vállalatirányítás; konzultáció személyzeti kérdésekben; outsourcing szolgáltatások [üzleti segítségnyújtás];

piackutatás; marketing; segítségnyújtás kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában és működtetésében;

segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; statisztikák összeállítása; szabadtéri reklámozás,

hirdetés; üzleti értékelések; üzleti hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzleti információk; üzleti információk

nyújtása weboldalon keresztül; üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális

magánbefektetők és tőkét igénylő vállalkozók összehozásával kapcsolatosan; üzleti projektmenedzsment

szolgáltatások építőipari projektekhez; üzleti szerződések tárgyalása másik fél megbízásából; üzleti tájékoztatás,

információnyújtás; üzletszervezési és üzletvezetési tanácsadás; üzletszervezéssel kapcsolatos konzultáció;

 üzletvezetési konzultáció; üzletvezetési tanácsadási szolgáltatások.

  36    Fejlesztési költségek pénzügyi felmérése az olaj-, gáz- és bányászati iparágakkal kapcsolatban.

  37    Építés; építési tanácsadó szolgáltatások; építkezéshez kapcsolódó konzultáció.

 41    Elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; eszmecserék,

kollokviumok szervezése és lebonyolítása; gyakorlati képzés [szemléltetés]; know-how átadása (képzés);

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

mentorálás; tutoring; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások; oktatási vizsgáztatás; táboroztatás;

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

 42    Energiatakarékossági tanácsadás; építészeti konzultáció; építészeti szolgáltatások; kozmetikai kutatás;

környezetvédelemmel kapcsolatos kutatás; kutatás az épületépítés területén; kutatási és fejlesztési szolgáltatások;

minőségellenőrzés; szén-dioxid-kibocsátás csökkentésével kapcsolatos tudományos információnyújtás,

tájékoztatás és szaktanácsadás; technológiai kutatás; technológiai szaktanácsadás; tudományos kutatás;
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 tudományos laboratóriumi szolgáltatások; várostervezés.

  45    Jogi kutatás; jogi megfelelés ellenőrzése.

 ( 111 )  239.081

 ( 151 )  2022.10.10.

 ( 210 )  M 22 00993

 ( 220 )  2022.04.13.

 ( 732 )  Karsch Beáta, Érd (HU)

 Solymosi László, Érd (HU)

 ( 740 )  Dr. Koblencz Beatrix, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   44    Egészségügyi szolgáltatások nyújtása.

 ( 111 )  239.082

 ( 151 )  2022.10.10.

 ( 210 )  M 22 00994

 ( 220 )  2022.04.13.

 ( 732 )  Karsch Beáta, Érd (HU)

 Solymosi László, Érd (HU)

 ( 740 )  Dr. Koblencz Beatrix, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   44    Egészségügyi szolgáltatások nyújtása.

 ( 111 )  239.083

 ( 151 )  2022.10.10.

 ( 210 )  M 22 01876

 ( 220 )  2021.07.06.

 ( 732 )  ACCOR, 92130 Issy-les-Moulineaux (FR)

 ( 300 )  4733258 2021.02.16. FR

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  EMBLEMS

 ( 511 )  43    Szállodák működtetése; szállodai szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; éttermek működtetése; étkezdék,

teaházak, bárok szolgáltatásai (a klubok kivételével); ideiglenes szállásbiztosítás; szállodai szobafoglalás utazók

számára; foglalási szolgáltatások ideiglenes szálláshelyekhez; konzultáció és tanácsadás a szállodaipar és a

vendéglátóipar területén; termek kölcsönzése ülésekre és konferenciákhoz; konferenciaközpontok rendelkezésre

bocsátása; szállodai és éttermi rezervációs szolgáltatások; online információk rendelkezésre bocsátása szállodai és

éttermi foglalások terén; tálalási szolgáltatások; helyi tartózkodások szervezése, nevezetesen szállodákban történő

meghosszabbított tartózkodási foglalások intézése mások számára; szállodai szállásnyújtással kapcsolatos

 szolgáltatások és szállodai szállásadás intézése.

 ( 111 )  239.084

 ( 151 )  2022.10.10.

 ( 210 )  M 22 00995
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 ( 220 )  2022.04.13.

 ( 732 )  PQ PARTNERS LIMITED, Nicosia (CY)

 ( 740 )  György Péter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Higiéniai termékek gyógyászati célokra; diétás ételek betegek számára; táplálékkiegészítők és diétás

készítmények; táplálékkiegészítők; étrend- és táplálékkiegészítők; táplálékkiegészítők különleges diétát igénylő

 személyek részére; diétás ételek gyógyászati célokra; gyógyszerészeti készítmények és anyagok.

  30    Fűszerek; kandiscukor; cukor, méz, melaszszirup.

 ( 111 )  239.085

 ( 151 )  2022.10.10.

 ( 210 )  M 22 00854

 ( 220 )  2022.03.30.

 ( 732 )  Retzer Renáta, Dorog (HU)

 ( 541 )  BÍBORKA

 ( 511 )  3    Kézműves szappanok.

 ( 111 )  239.086

 ( 151 )  2022.10.10.

 ( 210 )  M 22 00989

 ( 220 )  2022.04.12.

 ( 732 )  Bárdos Péter 50%, Eger (HU)

 dr. Balogh László 50%, Eger (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Szoftverek; applikációs szoftver; adatkezelő szoftverek; interaktív szoftverek; interaktív üzleti szoftverek;

jelentéskészítő szoftverek; letölthető alkalmazások mobil eszközökkel történő használatra; mobil alkalmazások;

szoftverek és alkalmazások mobil eszközökhöz; média tartalmak; letölthető média; szoftverek üzleti adatok

elemzéséhez; szavazógépek; letölthető kiadványok, publikációk; letölthető elektronikus kiadványok, publikációk;

szoftverek kérdőív funkcióval ellátva; szoftverek szavazó funkcióval ellátva; szoftverek szavazat számláló

 funkcióval ellátva; szoftverek online értekezletekhez; szoftverek virtuális értekezletekhez.

  16    Közlemények, kiadványok; nyomtatott publikációk.

 35    Közvélemény-kutatás; politikai közvélemény-kutatás; közvélemény-kutatási felmérések tervezése;

közvélemény-kutatási felmérések előkészítése; piaci közvélemény-kutatási tanulmányok; piaci tanulmányok

készítése, beleértve a közvélemény-kutatást; hirdetési szolgáltatások a közvélemény figyelmének társadalmi

kérdésekre való felhívására; piackutatás; interjúkészítés piackutatási célokra; piackutatás és analízis; piackutatás

és üzleti elemzés; piackutatáshoz kapcsolódó tanácsadási szolgáltatások; piackutatáshoz kapcsolódó információk

gyűjtése; piackutatási adatgyűjtő szolgáltatások; piackutatási adatok elemzése; piackutatási adatok és statisztikák

elemzése; piackutatási és -elemzési szolgáltatások; piackutatási információnyújtás; piackutatási statisztikák

nyújtása; gazdasági előrejelzés és elemzés; gazdasági előrejelző elemzések üzleti célokra; piacbefolyásolás terén

végzett kutatás és elemzés; piaci elemző és kutató szolgáltatások; piaci felmérés elemzése; piaci tanulmányok

készítése és elemzése; piackutatási statisztikák elemzése; piacok üzleti elemzése; stratégiai üzleti elemzés; üzleti
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adatok elemzése; üzleti elemzés és információs szolgáltatások, illetve piackutatás; üzleti elemzés; üzleti elemzési

szolgáltatások; vállalatokkal és üzlettel kapcsolatos tájékoztatás és szakértői vélemények; felhasználói

vélemények szolgáltatása kereskedelmi vagy reklámcélokra; adminisztrációs adatfeldolgozás; üzleti

adminisztrációs szolgáltatások; adminisztratív támogatás és adatfeldolgozási szolgáltatások; üzleti felmérések

eredményeinek feldolgozása; politikai statisztikák összeállítása; statisztikai adatok összeállítását magukban

foglaló szolgáltatások; statisztikai adatok rögzítését magukban foglaló szolgáltatások; statisztikai információk

 összeállítása; statisztikai elemzés és jelentéskészítés; statisztikák összeállítása; fogyasztói kutatások.

  36    Adatok pénzügyi elemzése.

  41    Multimédia publikációk; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők.

 42    Felmérések, szakvélemények, közvélemény-kutatások készítése; tudományos kutatási információk és

 eredmények biztosítása online kereshető adatbázison keresztül.

  45    Politikai információs szolgáltatások; politikai kutatás és elemzés.

 ( 111 )  239.087

 ( 151 )  2022.10.10.

 ( 210 )  M 22 01100

 ( 220 )  2022.04.26.

 ( 732 )  Zsigmond International Kft., Alap (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  18    Aktatáskák, irattáskák; ajándéktáskák; általános célú kerekes sporttáskák; bevásárlótáskák; bőr címkék; bőr

pénztárcák; bőr vállszíjak [hevederek]; bőrből készült bőröndök; bőrből készült ruhatáskák utazáshoz; bőrből

készült táskák és pénztárcák; bőröndök, kézitáskák; bőröndök, útitáskák [poggyász]; bőrruházat; bőrszíjak;

bőrtáskák és bőrtokok; boston táskák; buggyos kézitáskák; cipőkhöz való bőr; cipőtáskák utazáshoz; csuklóra

erősíthető tárcák; diplomatatáskák; divatos kézitáskák; elasztikus ruhatáskák; ernyők, esernyők; erszények,

pénztárcák; erszények, táskák smink, kulcsok és más személyes tárgyak tárolására; esernyők és napernyők; férfi

kézitáskák, aktatáskák; filcből készült erszények; gyermek válltáskák; hátizsák, hátitáska; hétvégi táskák;

hitelkártyatartók [levéltárcák]; irattartók, dokumentumtartók; irattáskák, üzleti táskák; iskolatáskák; kabintáskák;

kalapdobozok utazáshoz; kalapdobozok bőrből; kártyatartók [bőráruk]; katonai vászonzsákok; kerekekkel ellátott

táskák; kerekes bőröndök; kerekes kofferek (kis utazóládák); kézitáskák; kis bőröndök; kis hátizsákok; kisméretű

útitáskák; kistáskák férfiaknak; kozmetikai táskák; kulcstartók; levéltárcák; merev vázas útitáskák; műanyag

utazótáskák; műbőr tokok; műbőrből készült szíjak; műszőrme táskák; nyakkendő tartók utazáshoz; oldaltáskák,

tarisznyák; öltöny-, ing- és ruhaszállító táskák; öltönytáskák; összehajtható aktatáskák; övtáskák; piperecikkek

szállítására szolgáló tisztasági táskák; poggyász és útitáskák; poggyászcímke; retikülök, kézitáskák; ruhazsákok;

sportruházathoz használt táskák; sporttáskák; sporttáskák utazáshoz; strandtáskák; táskák, hátizsákok

táborozóknak; táskák, kézitáskák; táskák légi utazáshoz; táskák [zacskók, tasakok] csomagolásra, bőrből;

túratáskák; túrahátizsákok; univerzális hordtáskák; üresen árusított férfi piperetáskák; üresen értékesített

kozmetikai táskák; utazáshoz használt ruhavédő tokok; utazóládák; utazótáska; utazótáskák és bőröndök;

 útitáskák.

 25    Fejfedők [kalapáruk]; szabadidő lábbelik; hétköznapi, utcai lábbelik; vízhatlan ruházati cikkek; alkalmi

cipők; öltönyök; férfi öltönyök; öltönyök férfiak részére; laza, informális öltönyök; állatbőrből készült ruhák;

alkalmi, elegáns ingek, frakkingek; fűzős bakancsok, csizmák; blézerek; blúzok; bodyk [ruházat]; bőrcipők;

bőrkabátok; bőrövek [ruházat]; bőrruházat; bundák, szőrmék [ruházat]; cipő felsőrészek; övek [ruházat];

díszzsebkendők [ruházat]; kalapok; divatos kalapok, fejkendők; dzsekik, széldzsekik, ingkabátok; edzőcipők,
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sportcipők; egyenruhák; egyrészes overallok (playsuit); eső elleni viselet; esőálló ruházat; esőkabátok;

esőkalapok; esőruhák; estélyi ruházat; farmerdzsekik; farmerek; fejdíszek [fátylak]; fejkendő; fejpántok

sportoláshoz; fejre való sálak, fejkendők; fejre való viselet; felsőkabátok; felsőruházat; dzsekik; férfi kabátok;

hosszúnadrágok, nadrágok; mellények [ruházat]; fürdőruhák, fürdődresszek; fürdőruhák, úszódresszek; férfi

fürdőnadrágok; ingek; férfi lábbeli; férfi felsőruházat; férfi nadrágtartók; férfi, női és gyermek ruházat; férfi

zoknik; fonott talpú cipők vagy szandálok; fürdőköpenyek, fürdőköntösök; futócipők; ujjatlan mezek, sportingek;

sportruhák és -mezek; mezek; futónadrágok; trikók; ujjatlan pólók, trikók; galléros ingek; gallérok [ruházat];

garbó nyakú pulóverek; garbó nyakú ingek; gumi lábbelik; gyalogló cipők; gyapjú felsőrészek; gyerek lábbelik;

hálóruhák, alváshoz használt ruhák; hamis garbó nyakú ingek; hamis garbó nyakú melegítők; harisnyák; hímzett

ruhadarabok; jelmezek; kapucnis felsők; kardigánok; készruhák; kesztyűk [ruházat]; kosztümök; környakas

pulóverek; körsálak [ruházat]; kötöttáruk [ruházat]; lábszármelegítők; kamáslik [lábszárvédők];

melegítőnadrágok, melegítőalsók; melegítőfelsők; műbőr ruházat; napozóruhák; napellenzők [fejfedők];

napellenzők [ruházat]; nyakkendők; nyaksál; pólók; otthoni ruházat; öltönynadrágok, kosztümnadrágok; pizsama;

plüssruházat; polár pulóverek; pulóverek, kötött pulóverek; pólóingek, kötött ingek, pólók; rövidnadrágok,

shortok; ruházat (bőr-); sapkák; selyemruházat; strandöltözet; strandruházat; szabadidőcipők; szabadidős

nadrágok; szabadidőfelsők, melegítőfelsők; szandálok; szőtt ruházat; télikabátok, nagykabátok; vállon viselt

 cikkek [ruházat]; vászoncipők; fehérnemű.

 ( 111 )  239.088

 ( 151 )  2022.10.10.

 ( 210 )  M 22 01123

 ( 220 )  2022.04.27.

 ( 732 )  Giovantsi Rita, Budapest (HU)

 ( 541 )  Grk's Greek Kitchen

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  239.089

 ( 151 )  2022.10.10.

 ( 210 )  M 22 01277

 ( 220 )  2022.05.13.

 ( 732 )  Forte Network Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Prédl Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Csomagolóanyag kartonból; csomagolásra szolgáló kartondobozok; karton- vagy papírdobozok;

kartondobozok csomagoláshoz; kartonból készült pizzás dobozok; címkék papírból vagy kartonból;

reklámfeliratok kartonból; plakátok, transzparensek kartonból; étlapok; nyomtatott étlapok; nyomtatott

 szórólapok; szórólapok.

 30    Pizzafűszerek; pizza; pizza alapok; pizzaalapok; tartósított pizzák; készételek pizzák formájában;

előkészített pizzák; elkészített pizzaételek; friss pizzák; profiterol; salátaöntetek; salátaöntetek és dresszingek;

barbecue szószok; ételöntetek [szószok]; kész szószok; majonéz alapú szószok; öntetek, szószok;

paradicsomalapú szószok; salsa szószok; szószok; szószok pizzára; fogyasztásra kész desszertek

 [csokoládéalapú]; fogyasztásra kész desszertek [sütemények]; ketchup [szósz]; paradicsom ketchup; taco szósz.

 43    Vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; ételek és italok felszolgálása éttermi vendégek

számára; ételek és italok szolgáltatása éttermi vendégek számára; éttermi szolgáltatások; éttermi szolgáltatások,

beleértve az engedéllyel rendelkező bár létesítményeket, szolgáltatásokat; éttermi szolgáltatások étel elvitelre

 árusításához; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások.
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 ( 111 )  239.090

 ( 151 )  2022.10.10.

 ( 210 )  M 22 00977

 ( 220 )  2022.04.12.

 ( 732 )  Schóbert Ferenc Norbert, Szentendre (HU)

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

  

( 546 )

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

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

 olajok és zsírok.

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

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

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

 szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].

 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.

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  239.091

 ( 151 )  2022.10.10.

 ( 210 )  M 22 00985

 ( 220 )  2022.04.12.

 ( 732 )  IKO Műsorgyártó Magyarország Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

  38    Távközlési szolgáltatások.

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

 ( 111 )  239.092

 ( 151 )  2022.10.10.

 ( 210 )  M 22 01124

 ( 220 )  2022.04.27.

 ( 732 )  Kubik Ádám Zoltán, Annavölgy (HU)

 ( 740 )  Dr. Keserű Barna Arnold, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  20    Fa tárolódobozok; tároló ládák fából; fából készült dobozok; tároló ládák műanyagból; műanyag dobozok;

összeállított csomagoló dobozok [fából]; rétegelt műanyagokból készült dobozok; ládák, dobozok, nem fémből;

dobozok raktározási célokra [fából]; tárolók, fából készült dobozok formájában; papírral bevont fából készült

 dobozok; biztonsági dobozok, trezorok nem fémből; kívánságcédulát tartalmazó dobozok.
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 ( 111 )  239.093

 ( 151 )  2022.10.10.

 ( 210 )  M 22 00867

 ( 220 )  2022.03.31.

 ( 732 )  Flick Hajnalka, Szeged (HU)

 ( 541 )  CogniBion

 ( 511 )  44    Személyiség felmérő szolgáltatások [mentális egészséggel kapcsolatos szolgáltatások]; mentális egészség

 szolgáltatások.

 ( 111 )  239.094

 ( 151 )  2022.10.10.

 ( 210 )  M 22 01114

 ( 220 )  2022.04.27.

 ( 732 )  Szabó László Andrásné, Szentendre (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

 ( 541 )  WICKY BLACK

 ( 511 )  35    Reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése; reklámozás, marketing és promóciós konzultáció,

tanácsadó és segítségnyújtási szolgáltatások; reklámozási, marketing és promóciósszolgáltatások;

eseménymarketing; promóciós események szervezése és lebonyolítása; sajtóreklámozási szolgáltatások;

marketing tanácsadás a közösségi média területén; reklámozási és marketing-szolgáltatások közösségi médián

keresztül biztosítva; zenészek üzleti menedzsmentje; zenei előadók üzleti menedzsmentje; koncertek promóciója

 [reklámozása].

 41    Hang- és képfelvételek készítése hang- és képhordozókon; audio-, video- és multimédiás termékek gyártása,

fényképezés; élő előadásokkal kapcsolatos szolgáltatások; oktató-, szórakoztató, sport- és kulturális eszközökkel

és létesítményekkel kapcsolatos bérbeadási szolgáltatások; koncertszolgáltatások; koncertek szervezésével,

lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; zenei felvételek készítése;

élő szórakoztató események rendezése; kulturális események lebonyolítása; élő szórakoztató események

bemutatása; zenekarok szolgáltatásai; létesítmények biztosítása élő zenekari fellépésekhez; élő zenekari

előadásokkal kapcsolatos szolgáltatások; szórakoztató szolgáltatások zenekari előadások formájában; zenekiadás

és zenefelvétel [lemezkiadók]; zenei előadások művészeti menedzsmentje, vezetése; zenei koncertek szervezése

és lebonyolítása; zenészek által nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; koncert szolgáltatások; koncertek

bemutatása; koncertek szervezése; koncerttermek bérbeadása; koncertjegy foglalási szolgáltatások; koncertekkel

 kapcsolatos szolgáltatások; koncertek mint szórakoztatási szolgáltatások.

 42    Díszlet-, látványtervezés előadásokhoz; grafikus tervezés, design; grafikus tervezési szolgáltatások; grafikai

 illusztrációs szolgáltatások; grafikusművészi tervezési szolgáltatások.

 ( 111 )  239.095

 ( 151 )  2022.10.10.

 ( 210 )  M 22 01115

 ( 220 )  2022.04.27.

 ( 732 )  Sándorné Mészáros Márta, Szolnok (HU)

 ( 740 )  Dr. Varga Erzsébet, Szolnok

 ( 541 )  Elixír Masszázs

 ( 511 )   44    Masszázs szolgáltatások.

 ( 111 )  239.096

 ( 151 )  2022.10.10.

 ( 210 )  M 22 01122
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 ( 220 )  2022.04.27.

 ( 732 )  Giovantsi Rita, Budapest (HU)

 ( 541 )  Grk's Kyros Yeeros

 ( 511 )   43    Vendéglátás (élelmezés).

 ( 111 )  239.097

 ( 151 )  2022.10.10.

 ( 210 )  M 22 01265

 ( 220 )  2022.05.12.

 ( 732 )  Indectis Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Galamb András, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  33    Alacsony alkoholtartalmú italok; aperitifek; borok; alkoholtartalmú szénsavas italok, a sörök kivételével;

 koktélok; szeszes italok; előre kikevert szeszesitalok; alkoholos gyomorkeserűk; likőrök.

 35    Eseménymarketing; árubemutatás; árubemutatók szervezése kereskedelmi célokra; árubemutatók szervezése

eladási célokra; árubemutatók szervezése reklámozási célokra; áruk bemutatása kommunikációs médiában,

kiskereskedelmi célokból; promóciós, reklám célú árubemutatás; termékek és szolgáltatások bemutatása;

 termékbemutatók szervezése és lebonyolítása.

  39    Ajándékcsomagolás; árucsomagolás; árucsomagolási szolgáltatások.

  41    Előadások rendezése.

  43    Italszolgáltatással kapcsolatos tanácsadás.

 ( 111 )  239.099

 ( 151 )  2022.10.12.

 ( 210 )  M 21 03490

 ( 220 )  2021.10.06.

 ( 732 )  MÜPA Budapest Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Szilágyi Emese Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Budapesti Wagner Napok

 ( 511 )  35    Hűségprogramok, ösztönző és bónusz program szolgáltatások; hűségprogramokon keresztül nyújtott

értékesítési promóciók; audiovizuális eszközökkel nyújtott üzleti promóciós szolgáltatások; eladási, értékesítési

promóciók; értékesítési promóció audiovizuális média használatával; kiállítások és kereskedelmi vásárok

szervezése üzleti és promóciós célból; koncertek promóciója [reklámozása]; különleges rendezvények

promóciója; kereskedelmi promóciós szolgáltatások; marketing promóciós rendezvények szervezésével és

lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatások; promóciók szervezése audiovizuális média használatával; promóciós

események szervezése és lebonyolítása; promóciós és reklámozási szolgáltatások; promóciós marketing; reklám,

marketing és promóciós anyagok terjesztése; reklámozási, promóciós és PR szolgáltatások; reklámszövegírás

promóciós célokból; rendezvények, kiállítások, vásárok és bemutatók szervezése kereskedelmi, promóciós és

reklámozási célokra; üzleti promóciós szolgáltatások; zenei koncertek promóciója; vásárlói hűségszolgáltatások

kereskedelmi-, promóciós- és/vagy reklámcélokra; hirdetési- és reklám szolgáltatások; hirdetés és reklámozás;

interneten keresztül nyújtott reklámozási szolgáltatások; márkaalkotási szolgáltatások [reklámozás és

népszerűsítés]; média- és reklámtervek, -koncepciók készítése és megvalósítása; nyereményjátékok, versenyek,

pályázatok szervezése reklámcélokra; mozifilmek reklámozása; reklámanyagok terjesztése; reklámcélú

bemutatók szervezése és lebonyolítása; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámcélú kiállítások szervezése,
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lebonyolítása; reklámcélú versenyek ügyintézése; reklámcélú vetélkedők intézése; reklámcélú rendezvények

szervezése és lebonyolítása; reklámcélú kiállítások szervezése és lebonyolítása; reklámcélú nyereményhúzások

szervezése; reklámfilmek készítése; reklámhirdetések megjelentetése; reklámkiadványok tervezése;

reklámkiadványok elkészítése; reklámlevél szolgáltatás; reklámok készítése; reklámlogók tervezése; reklámozási

szolgáltatások; reklámozási szolgáltatások vállalati és márkaarculat létrehozásához; blogger-elérési

szolgáltatások; reklám- és marketingszolgáltatások blogokon keresztül biztosítva; reklámszövegírás;

kereskedelmi reklámszövegek készítése; reklámszöveg megjelentetési szolgáltatások; reklámszövegek terjesztése;

reklámszövegek publikálása; reklámszövegek kiadása és frissítése; rádiós reklámspotok gyártása; televíziós és

rádiós reklámok gyártása; rádiós reklámok készítése; kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető zenei fájlokkal

 kapcsolatban; hirdetési helyek biztosítása folyóiratokban, újságokban és magazinokban.

 38    Kommunikáció online blogokon keresztül; podcasting szolgáltatások; filmek televíziós sugárzása; interaktív

televízió és rádió sugárzás; műholdas televíziós műsorszórás; online video-on-demand szolgáltatáson keresztül

biztosított filmekhez és televízió-műsorokhoz való hozzáférés rendelkezésre bocsátása; rádió- és

televízióműsorok műholdas közvetítése; rádió- és televíziós műsorok kábel- vagy vezeték nélküli hálózatokon

keresztül történő közvetítése; rádiós és televíziós programok közvetítése; rádiós, televíziós és kábeles

műsorszórási szolgáltatások; televíziós műsorszórás, közvetítés; mozifilmek sugárzása az interneten keresztül;

filmek műholdas sugárzása; rádiós és televíziós műsorszolgáltatás, kábelhálózaton keresztül is; magán mobil

 rádiószolgáltatások biztosítása; rádiós és televíziós műsorszórás.

 41    Szövegírás, a reklámszövegek kivételével, teletext szolgáltatásokon történő közvetítés céljára; szövegek

írása és kiadása, a reklámszövegek kivételével; blogírási szolgáltatások; élő zenés színházi előadások; mozi- vagy

színháztermi szolgáltatások; mozi és színházi szolgáltatások; színházi előadások, animációs és élő egyaránt;

színházi előadások bemutatása; színházi előadások megszervezése, megrendezése és bemutatása; színházi

előadások művészeti menedzsmentje, vezetése; színházi előadások rendezése; színházi előadások szervezése;

színházi előadások vezetése; színházi produkciók; színházi show-k készítése; színházi szolgáltatások; színházi

szórakoztatás; szórakoztatás színházi előadások formájában; fesztiválok szervezése kulturális célokra;

jegyfoglalás kulturális rendezvényekre; közösségi kulturális rendezvények szervezése; közösségi sport- és

kulturális események szervezése; kulturális célú bemutatók, kiállítások szervezése; kulturális célú bemutatók

szervezése; kulturális célú ünnepségek szervezése; kulturális célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése;

kulturális célú vetélkedők, versenyek szervezése; kulturális és művészeti rendezvények szervezése; kulturális és

oktatási célú kongresszusok és konferenciák szervezése; kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása;

kulturális szolgáltatások; kulturális tevékenységek; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos konferenciák

szervezése; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos

szemináriumok rendezése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; látogatókat vonzó látványosságok

biztosítása kulturális célokra; művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások;

szórakoztatási, sport és kulturális tevékenységek; élő zenei koncertek; élőzenés koncertek; hangversenyek,

koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás koncertre; jegyfoglalás koncertekre; jegyelővétel/foglalás

koncertekre és színházba; koncert szolgáltatások; koncertek bemutatása; koncertek prezentálása; koncertek mint

szórakoztatási szolgáltatások; koncertek szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási

és tájékoztató szolgáltatások; koncertszolgáltatások; koncerttermek bérbeadása; popzenei koncertek szervezése;

szórakoztatási szolgáltatások koncertelőadások formájában; zenés koncertek; szórakoztatás podcaston keresztül;

podcastek gyártása; televíziós és rádiós szórakoztatás; televíziós és mozifilmek készítése; televíziós (műsor)

gyártás; zártláncú televíziós szórakoztató szolgáltatások; animációs műsorok gyártása televíziós és kábeltelevíziós

sugárzásra; múzeumi kiállítások; múzeumi létesítmények, szolgáltatások biztosítása kiállításokhoz; múzeumi

létesítmények üzemeltetése; múzeumi szolgáltatások; múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; élő zenei

előadások; hanglemezek és zenei felvételek kölcsönzése; zenei felvételek készítése hangstúdióban; zenei

felvételek készítése; zenei előadás; szolgáltatások mozifilmek bemutatásához; stúdió szolgáltatások mozifilmek

rögzítéséhez; folyóiratok kiadása; folyóiratok multimédiás megjelentetése; folyóiratok publikálása; könyv- és

folyóirat kiadás; magazinok, folyóiratok és újságok multimédiás megjelentetése; tudományos információs
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folyóiratok kiadása; újságok, folyóiratok, katalógusok és brosúrák megjelentetése; cirkuszi előadások; cirkuszi

elemeket alkalmazó szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztatás cirkuszi rendezvények formájában;

balettelőadások; szórakoztatás balett előadások formájában; élő táncelőadások bemutatása; szórakoztatás élő

táncelőadások formájában; szórakoztatás táncelőadások formájában; tánc, zene és dráma előadások tartása; jazz

zenei szórakoztatási szolgáltatások; videostúdiók szolgáltatásai; élő zenekari előadások; élő zenekari fellépések

bemutatása; élő zenekari előadásokkal kapcsolatos szolgáltatások; szimfonikus zenekari szolgáltatások;

 szórakoztató szolgáltatások zenekari előadások formájában.

 ( 111 )  239.100

 ( 151 )  2022.10.12.

 ( 210 )  M 21 03491

 ( 220 )  2021.10.06.

 ( 732 )  MÜPA Budapest Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Szilágyi Emese Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Élmény! Minden tekintetben

 ( 511 )  35    Hűségprogramok, ösztönző és bónusz program szolgáltatások; hűségprogramokon keresztül nyújtott

értékesítési promóciók; audiovizuális eszközökkel nyújtott üzleti promóciós szolgáltatások; eladási, értékesítési

promóciók; értékesítési promóció audiovizuális média használatával; kiállítások és kereskedelmi vásárok

szervezése üzleti és promóciós célból; koncertek promóciója [reklámozása]; különleges rendezvények

promóciója; kereskedelmi promóciós szolgáltatások; marketing promóciós rendezvények szervezésével és

lebonyolításával kapcsolatos szolgáltatások; promóciók szervezése audiovizuális média használatával; promóciós

események szervezése és lebonyolítása; promóciós és reklámozási szolgáltatások; promóciós marketing; reklám,

marketing és promóciós anyagok terjesztése; reklámozási, promóciós és PR szolgáltatások; reklámszövegírás

promóciós célokból; rendezvények, kiállítások, vásárok és bemutatók szervezése kereskedelmi, promóciós és

reklámozási célokra; üzleti promóciós szolgáltatások; zenei koncertek promóciója; vásárlói hűségszolgáltatások

kereskedelmi-, promóciós- és/vagy reklámcélokra; hirdetési- és reklám szolgáltatások; hirdetés és reklámozás;

interneten keresztül nyújtott reklámozási szolgáltatások; márkaalkotási szolgáltatások [reklámozás és

népszerűsítés]; média- és reklámtervek, -koncepciók készítése és megvalósítása; nyereményjátékok, versenyek,

pályázatok szervezése reklámcélokra; mozifilmek reklámozása; reklámanyagok terjesztése; reklámcélú

bemutatók szervezése és lebonyolítása; reklámcélú forgatókönyvírás; reklámcélú kiállítások szervezése,

lebonyolítása; reklámcélú versenyek ügyintézése; reklámcélú vetélkedők intézése; reklámcélú rendezvények

szervezése és lebonyolítása; reklámcélú kiállítások szervezése és lebonyolítása; reklámcélú nyereményhúzások

szervezése; reklámfilmek készítése; reklámhirdetések megjelentetése; reklámkiadványok tervezése;

reklámkiadványok elkészítése; reklámlevél szolgáltatás; reklámok készítése; reklámlogók tervezése; reklámozási

szolgáltatások; reklámozási szolgáltatások vállalati és márkaarculat létrehozásához; blogger-elérési

szolgáltatások; reklám- és marketingszolgáltatások blogokon keresztül biztosítva; reklámszövegírás;

kereskedelmi reklámszövegek készítése; reklámszöveg megjelentetési szolgáltatások; reklámszövegek terjesztése;

reklámszövegek publikálása; reklámszövegek kiadása és frissítése; rádiós reklámspotok gyártása; televíziós és

rádiós reklámok gyártása; rádiós reklámok készítése; kiskereskedelmi szolgáltatások letölthető zenei fájlokkal

 kapcsolatban; hirdetési helyek biztosítása folyóiratokban, újságokban és magazinokban.

 38    Kommunikáció online blogokon keresztül; podcasting szolgáltatások; filmek televíziós sugárzása; interaktív

televízió és rádió sugárzás; műholdas televíziós műsorszórás; online video-on-demand szolgáltatáson keresztül

biztosított filmekhez és televízióműsorokhoz való hozzáférés rendelkezésre bocsátása; rádió- és televízióműsorok

műholdas közvetítése; rádió- és televíziós műsorok kábel- vagy vezeték nélküli hálózatokon keresztül történő

közvetítése; rádiós és televíziós programok közvetítése; rádiós, televíziós és kábeles műsorszórási szolgáltatások;

televíziós műsorszórás, közvetítés; mozifilmek sugárzása az interneten keresztül; filmek műholdas sugárzása;

rádiós és televíziós műsorszolgáltatás, kábelhálózaton keresztül is; magán mobil rádiószolgáltatások biztosítása;

 rádiós és televíziós műsorszórás.

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

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2653



 41    Szövegírás, a reklámszövegek kivételével, teletext szolgáltatásokon történő közvetítés céljára; szövegek

írása és kiadása, a reklámszövegek kivételével; blogírási szolgáltatások; élő zenés színházi előadások; mozi- vagy

színháztermi szolgáltatások; mozi és színházi szolgáltatások; színházi előadások, animációs és élő egyaránt;

színházi előadások bemutatása; színházi előadások megszervezése, megrendezése és bemutatása; színházi

előadások művészeti menedzsmentje, vezetése; színházi előadások rendezése; színházi előadások szervezése;

színházi előadások vezetése; színházi produkciók; színházi show-k készítése; színházi szolgáltatások; színházi

szórakoztatás; szórakoztatás színházi előadások formájában; fesztiválok szervezése kulturális célokra;

jegyfoglalás kulturális rendezvényekre; közösségi kulturális rendezvények szervezése; közösségi sport- és

kulturális események szervezése; kulturális célú bemutatók, kiállítások szervezése; kulturális célú bemutatók

szervezése; kulturális célú ünnepségek szervezése; kulturális célú gyűlések, szakmai konferenciák szervezése;

kulturális célú vetélkedők, versenyek szervezése; kulturális és művészeti rendezvények szervezése; kulturális és

oktatási célú kongresszusok és konferenciák szervezése; kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása;

kulturális szolgáltatások; kulturális tevékenységek; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos konferenciák

szervezése; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; kulturális tevékenységekkel kapcsolatos

szemináriumok rendezése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; látogatókat vonzó látványosságok

biztosítása kulturális célokra; művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások;

szórakoztatási, sport és kulturális tevékenységek; élő zenei koncertek; élőzenés koncertek; hangversenyek,

koncertek szervezése és lebonyolítása; helyfoglalás koncertre; jegyfoglalás koncertekre; jegyelővétel/foglalás

koncertekre és színházba; koncert szolgáltatások; koncertek bemutatása; koncertek prezentálása; koncertek, mint

szórakoztatási szolgáltatások; koncertek szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási

és tájékoztató szolgáltatások; koncertszolgáltatások; koncerttermek bérbeadása; popzenei koncertek szervezése;

szórakoztatási szolgáltatások koncertelőadások formájában; zenés koncertek; szórakoztatás podcaston keresztül;

podcastek gyártása; televíziós és rádiós szórakoztatás; televíziós és mozifilmek készítése; televíziós (műsor)

gyártás; zártláncú televíziós szórakoztató szolgáltatások; animációs műsorok gyártása televíziós és kábeltelevíziós

sugárzásra; múzeumi kiállítások; múzeumi létesítmények, szolgáltatások biztosítása kiállításokhoz; múzeumi

létesítmények üzemeltetése; múzeumi szolgáltatások; múzeumi szolgáltatások [bemutatók, kiállítások]; élő zenei

előadások; hanglemezek és zenei felvételek kölcsönzése; zenei felvételek készítése hangstúdióban; zenei

felvételek készítése; zenei előadás; szolgáltatások mozifilmek bemutatásához; stúdió szolgáltatások mozifilmek

rögzítéséhez; folyóiratok kiadása; folyóiratok multimédiás megjelentetése; folyóiratok publikálása; könyv- és

folyóirat kiadás; magazinok, folyóiratok és újságok multimédiás megjelentetése; tudományos információs

folyóiratok kiadása; újságok, folyóiratok, katalógusok és brosúrák megjelentetése; cirkuszi előadások; cirkuszi

elemeket alkalmazó szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztatás cirkuszi rendezvények formájában;

balettelőadások; szórakoztatás balett előadások formájában; élő táncelőadások bemutatása; szórakoztatás élő

táncelőadások formájában; szórakoztatás táncelőadások formájában; tánc, zene és dráma előadások tartása; jazz

zenei szórakoztatási szolgáltatások; videostúdiók szolgáltatásai; élő zenekari előadások; élő zenekari fellépések

bemutatása; élő zenekari előadásokkal kapcsolatos szolgáltatások; szimfonikus zenekari szolgáltatások;

 szórakoztató szolgáltatások zenekari előadások formájában.

 ( 111 )  239.101

 ( 151 )  2022.10.12.

 ( 210 )  M 22 00940

 ( 220 )  2022.04.07.

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

 ( 541 )  Otthonok és Megoldások magazin - A lap, amelyre építhet

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

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

  36    Pénzügyi, monetáris és banki szolgáltatások; biztosítási szolgáltatások; ingatlanügyletek.
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 37    Építőipari szolgáltatások; építkezéshez kapcsolódó információszolgáltatás; épületek építésével, javításával

 és karbantartásával kapcsolatos információszolgáltatás.

 ( 111 )  239.102

 ( 151 )  2022.10.12.

 ( 210 )  M 22 01068

 ( 220 )  2022.04.22.

 ( 732 )  PQ PARTNERS LIMITED, Nicosia (CY)

 ( 740 )  György Péter, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Testápolási cikkek; illatszer készítmények; kenőcsök, balzsamok [nem gyógyhatású].

5    Gyulladáscsökkentő kenőcsök; antibiotikumos kenőcsök; gyógyhatású kenőcsök; antiszeptikus kenőcsök;

homeopátiás gyulladáscsökkentő kenőcsök; fájdalomcsillapító készítmények; fájdalomcsillapító krémek;

fájdalomcsillapítók; gyógyszerek és természetes gyógykészítmények; gyulladásos rendellenességek kezelésére

szolgáló gyógyszerészeti készítmények; táplálékkiegészítők és diétás készítmények; orvosi kötszerek; univerzális

 gyógyszeres mentolos kenőcsök; kámfor orvosi, gyógyászati célokra; gyógyszerészeti készítmények.

 ( 111 )  239.103

 ( 151 )  2022.10.12.

 ( 210 )  M 22 01069

 ( 220 )  2022.04.22.

 ( 732 )  HERVIS Sport- és Divatkereskedelmi Kft., Bicske (HU)

 ( 740 )  Dr. Dósa Marianna, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

  28    Testnevelési és sportcikkek.

  35    Reklámozás.

 ( 111 )  239.104

 ( 151 )  2022.10.12.

 ( 210 )  M 22 01070

 ( 220 )  2022.04.22.

 ( 732 )  Mészáros Miklós, Szekszárd (HU)

 ( 541 )  fáradt kapa

 ( 511 )   33    Alacsony alkoholtartalmú bor; alkoholos borok; alkoholos italok gyümölcsből; bor alapú italok.

 ( 111 )  239.105

 ( 151 )  2022.10.12.
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 ( 210 )  M 22 00720

 ( 220 )  2021.10.14.

 ( 732 )  Tesco Stores Limited, Welwyn Garden City (GB)

 ( 300 )  UK00003631239 2021.04.23. GB

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  LATERAL

 ( 511 )  33    Borok; alacsony alkoholtartalmú bor; szeszezett borok; forralt borok; portói borok; sherry; habzóbor,

 pezsgő.

 ( 111 )  239.118

 ( 151 )  2022.10.19.

 ( 210 )  M 22 00525

 ( 220 )  2022.02.23.

 ( 732 )  Kovács András, Miskolc (HU)

 ( 740 )  Tóth-Szabó István, Budapest

 ( 541 )  HAGYO BOTANICAL TECHNOLOGY

 ( 511 )   11    Finomítótornyok lepárláshoz; lepárló készülékek.

 33    Alkoholos italok (sörök kivételével); brandy; borpárlat; cseresznyepálinka; égetett szeszesitalok; szeszes

 italok.

  35    Árubemutatás; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi vásárok rendezése.

 42    Kutatási és fejlesztési szolgáltatások; mérnöki munkák, szolgáltatások; műszaki tervtanulmányok készítése;

 technológiai kutatás; technológiai szaktanácsadás.

 ( 111 )  239.119

 ( 151 )  2022.10.19.

 ( 210 )  M 22 00524

 ( 220 )  2022.02.23.

 ( 732 )  Kovács András, Miskolc (HU)

 ( 740 )  Tóth-Szabó István, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   11    Finomítótornyok lepárláshoz; lepárló készülékek.

 33    Alkoholos italok (sörök kivételével); brandy; borpárlat; cseresznyepálinka; égetett szeszesitalok; szeszes

 italok.

  35    Árubemutatás; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi vásárok rendezése.

 42    Kutatási és fejlesztési szolgáltatások; mérnöki munkák, szolgáltatások; műszaki tervtanulmányok készítése;

 technológiai kutatás; technológiai szaktanácsadás.

 ( 111 )  239.120

 ( 151 )  2022.10.19.

 ( 210 )  M 22 01461

 ( 220 )  2022.06.02.

 ( 732 )  Hashem Matin, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Dorogi Attila, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; előadások rendezése; előadóművészek szolgáltatásai; élő

előadások bemutatása; fényképészet; fotóriportok készítése; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése;

múzeumi kiállítások bemutatása; mentorálás; multimédiakönyvtári szolgáltatások; művészeti alkotások

 bérbeadása; művészeti galériák által nyújtott kulturális, oktató és szórakoztató szolgáltatások.

 ( 111 )  239.121

 ( 151 )  2022.10.19.

 ( 210 )  M 22 01462

 ( 220 )  2022.06.02.

 ( 732 )  Hashem Matin, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Dorogi Attila, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Akadémiák [oktatás]; alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; bentlakásos iskolák; coaching [tréning];

elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása; előadások rendezése;

előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése és

lebonyolítása; gyakorlati képzés [szemléltetés]; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; iskolák

által nyújtott oktatási szolgáltatások; know-how átadása (képzés); konferenciák szervezése és lebonyolítása;

kongresszusok szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; levelező

tanfolyamok; mentorálás; multimédiakönyvtári szolgáltatások; oktatási információs szolgáltatások; oktatási

tanúsítási szolgáltatások, nevezetesen képzés és vizsgáztatás; oktatási vizsgáztatás; szemináriumok szervezése és

lebonyolítása; szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; zenei produkciók; zenekarok szolgáltatásai;

 zeneoktatás; zeneszerzés.

 ( 111 )  239.122

 ( 151 )  2022.10.19.

 ( 210 )  M 22 00028

 ( 220 )  2022.01.06.

 ( 732 )  RedBeard Innovation Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

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

étkezési olajok és zsírok; chipsek; rágcsálnivalók, ropogtatnivalók; zöldségchipsek; sajtalapú rágcsálnivalók;

növényi alapú snackek; hüvelyes zöldség-alapú snack-ételek; csonthéjas magvak étkezésre; előkészített mandula;

 zöldségpástétom.

 30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; kenyér, péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; só,

ízesítők, fűszerek, tartósított fűszernövények; ecet, szószok; gabona alapú chipsek; kukoricából készült snack

termékek; kukoricachipszek; öntetek, szószok; aprósütemények, kekszek; magvak, diófélék és szárított

 gyümölcsök keverékét tartalmazó rágcsálnivaló szeletek [édességek]; müzliszeletek.

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

Nemzeti lajstromozott védjegyek

M2657



 ( 111 )  239.123

 ( 151 )  2022.10.19.

 ( 210 )  M 22 00026

 ( 220 )  2022.01.06.

 ( 732 )  MUDr. Oto Sova - Boos - Biologické substancie, Kosice (SK)

 ( 740 )  Advopatent Szabadalmi és Védjegy Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Ásványi étrend- és táplálékkiegészítők; gyógyhatású készítmények terápiás vagy orvosi célokra; mojave

 jukka por táplálékkiegészítők emberi fogyasztásra.

 16    Nyomtatványok; vállalati, társasági iratok, okmányok; nyomtatott hirdetési, reklámozási anyagok; űrlapok,

formanyomtatványok; papír információs anyagok, brosúrák; prospektusok; információs füzetek; katalógusok;

 naptárak.

 35    Kis- és nagykereskedelmi szolgáltatások, valamint forgalombahozatal, piaci adásvétel terápiás vagy orvosi

célokra szolgáló gyógyhatású készítmények, emberi fogyasztásra szolgáló mojave jukka por táplálékkiegészítők

vonatkozásában, professzionális üzleti konzultáció; hirdetés, reklám; üzleti menedzsmentben közreműködés;

kereskedelmi információkkal kapcsolatos ügynöki szolgáltatások; önköltségi ár-elemzés; könyvelés, könyvvitel;

számvitel; folyószámlakimutatások megfogalmazása, készítése; marketing, üzleti értékelés, véleményezés;

piactanulmányozások; információ-összeállítás számítógépes adatbázisokba; információ-rendszerezés számítógép

 adatbázisokba.

 ( 111 )  239.124

 ( 151 )  2022.10.19.

 ( 210 )  M 22 00551

 ( 220 )  2022.02.24.

 ( 732 )  Balassa Botond, Adony (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

 41    Kulturális tevékenységek, rendezvények szervezése, zenés rendezvények szervezése; nevelés; szakmai

 képzés; szórakoztatás.

 ( 111 )  239.125

 ( 151 )  2022.10.19.

 ( 210 )  M 21 04053

 ( 220 )  2021.11.29.

 ( 732 )  Rigó István, Eger (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógynövények; gyógynövény alapú étrendkiegészítők; gyógyteák.

  30    Teák; gyógynövény alapú teák; gyógynövény forrázatok.
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 ( 111 )  239.126

 ( 151 )  2022.10.19.

 ( 210 )  M 21 04052

 ( 220 )  2021.11.29.

 ( 732 )  Rigó István, Eger (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógynövények; gyógynövény alapú étrendkiegészítők, gyógyteák.

  30    Teák; gyógynövény alapú teák; gyógynövény forrázatok.

 ( 111 )  239.127

 ( 151 )  2022.10.19.

 ( 210 )  M 21 04330

 ( 220 )  2021.12.22.

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

 ( 740 )  dr. Gubucz Ágnes, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 38    Hírügynökségek; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás; mobiltelefonos

kommunikáció; műholdas átvitel; rádióadás; rádiós kommunikáció; telefon és mobiltelefon szolgáltatások (1) (2);

televíziós műsorszórás, közvetítés; telex szolgáltatások; üzenetek, képek továbbítása számítógépek segítségével;

 vezeték nélküli műsorterjesztés; video on-demand közvetítések.

 41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten (nem

letölthető); elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása;

előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése; fényképészet;

filmek feliratozása; filmgyártás, kivéve a reklámfilmek; filmstúdiók; filmszínházi előadások; filmbemutatók;

forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok készítése; gyakorlati képzés (szemléltetés);

hangfelvételek kölcsönzése; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; jelbeszéd fordítása;

klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok

szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; mikrofilmezés;

múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások); művészeti alkotások bérbeadása; nem letölthető filmek

biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár

szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek publikálása; oktatás biztosítása; oktatási információs

szolgáltatások; online elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók

biztosítása; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; show-műsorok

készítése; show műsorok szervezése (impresszáriók szolgáltatásai); stúdiószolgáltatások; szabadidős

tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok

szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi

díszletek kölcsönzése (2); szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások;

szövegszerkesztés (kivéve reklámszövegek); televíziós szórakoztatás; varieté-előadások bemutatása; versenyek
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szervezése (oktatás vagy szórakoztatás); videorögzítés; videoszalagok vágása; zenei produkciók; zenekarok

 szolgáltatásai; zeneszerzési szolgáltatások.

 ( 111 )  239.128

 ( 151 )  2022.10.19.

 ( 210 )  M 21 04329

 ( 220 )  2021.12.22.

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

 ( 740 )  dr. Gubucz Ágnes, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek.

 38    Hírügynökségek; internetes fórumok biztosítása; kábeltelevíziós műsorszórás; mobiltelefonos

kommunikáció; műholdas átvitel; rádióadás; rádiós kommunikáció; telefon és mobiltelefon szolgáltatások (1) (2);

televíziós műsorszórás, közvetítés; telex szolgáltatások; üzenetek és képek továbbítása számítógépek

 segítségével; vezeték nélküli műsorterjesztés; video on-demand közvetítések.

 41    Alkotóműhelyek szervezése és lebonyolítása; dalírás; digitális zene szolgáltatása az interneten (nem

letölthető); elektronikus kiadványszerkesztés; elektronikus könyvek és folyóiratok on-line publikálása;

előadóművészek szolgáltatásai; élő előadások bemutatása; eszmecserék, kollokviumok szervezése; fényképészet;

filmek feliratozása; filmgyártás, kivéve a reklámfilmek; filmstúdiók; filmszínházi előadások, filmbemutatók;

forgatókönyvírás; forgatókönyvírás nem reklámcélra; fotóriportok készítése; gyakorlati képzés (szemléltetés);

hangfelvételek kölcsönzése; hangversenyek, koncertek szervezése és lebonyolítása; jelbeszéd fordítása;

klubszolgáltatások (szórakoztatás vagy oktatás); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok

szervezése és lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; mikrofilmezés;

múzeumi szolgáltatások (bemutatók, kiállítások); művészeti alkotások bérbeadása; nem letölthető filmek

biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár

szolgáltatások útján; nem reklámcélú szövegek publikálása; oktatás biztosítása; oktatási információs

szolgáltatások; on-line elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem letölthető videók

biztosítása; rádió- és televízióműsorok készítése; rádiós szórakoztatás; riporteri szolgáltatások; show-műsorok

készítése; show műsorok szervezése (impresszáriók szolgáltatásai); stúdiószolgáltatások; szabadidős

tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szimpóziumok

szervezése és lebonyolítása; színházi produkciók; szinkronizálás; színpadi díszletek kölcsönzése (1); színpadi

díszletek kölcsönzése (2); szórakozási, szórakoztatási információk; szórakoztatási szolgáltatások;

szövegszerkesztés (kivéve reklámszövegek); televíziós szórakoztatás; varieté-előadások bemutatása; versenyek

szervezése (oktatás vagy szórakoztatás); videorögzítés; videoszalagok vágása; zenei produkciók; zenekarok

 szolgáltatásai; zeneszerzési szolgáltatások.

 ( 111 )  239.129

 ( 151 )  2022.10.19.

 ( 210 )  M 22 00650

 ( 220 )  2022.03.07.

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

 ( 740 )  FÖLDES Ügyvédi Iroda, Debrecen
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( 546 )

 ( 511 )  29    Zöldségalapú húshelyettesítők; növényi alapú snackek; szójaalapú ételszeletek; panírozott, készre sütött,

 gyorsfagyasztott, növényi fehérjéből formázott termék.

 ( 111 )  239.130

 ( 151 )  2022.10.19.

 ( 210 )  M 21 03702

 ( 220 )  2021.10.28.

 ( 732 )  Rezsinullázó Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Soós Ádám Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

 37    Építőipari szolgáltatások; bányászati kitermelés, olaj és gázfúrás; betörésvédelmi riasztórendszerek

felszerelése és javítása; biztonsági zárak javítása; csővezetékek építése és karbantartása; égőfejek karbantartása és

javítása; elektromos berendezések üzembe helyezése és javítása; elektromos berendezések zavarmentesítése;

elektromos járművek újratöltésére vonatkozó szolgáltatások; elhasznált vagy tönkrement gépek felújítása;

elhasznált vagy tönkrement motorok felújítása; épületek [belső] tisztítása, takarítása; épülethomlokzat tisztítás,

takarítás; épületszigetelés, épülettömítés; fagyasztókészülékek üzembe helyezése és javítása; fűtőberendezések

üzembe helyezése és javítása; gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; gépjármű-akkumulátorok

töltése; hidraulikus törési szolgáltatások; irodagépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása; konyhai

felszerelések üzembe helyezése; légkondicionáló berendezések telepítése és javítása; tűzriasztók felszerelése és

 javítása; villamos vezetékek javítása; vízvezeték-szerelés.

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

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  239.131

 ( 151 )  2022.10.19.

 ( 210 )  M 21 04384

 ( 220 )  2021.12.29.

 ( 732 )  Jaksi Szabina, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kiss Dalma, Budapest

  

( 546 )

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

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

szolgáltatás, személyre szóló; jövendőmondás; jóslás, személyre szóló jóslás tarot kártyából; életvezetési

 tanácsadás, horoszkópos-, lelki-, szellemi-; spirituális útmutatás, tanácsadás; spiritiszta tanácsadás.

 ( 111 )  239.132
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 ( 151 )  2022.10.19.

 ( 210 )  M 21 04385

 ( 220 )  2021.12.29.

 ( 732 )  Jaksi Szabina, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Kiss Dalma, Budapest

  

( 546 )

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

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

szolgáltatás, személyre szóló; jövendőmondás; jóslás, személyre szóló jóslás tarot kártyából; életvezetési

 tanácsadás, horoszkópos-, lelki-, szellemi-; spirituális útmutatás, tanácsadás; spiritiszta tanácsadás.

 ( 111 )  239.134

 ( 151 )  2022.10.20.

 ( 210 )  M 22 00683

 ( 220 )  2022.03.09.

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

 ( 740 )  Dr. Sárecz Judit Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

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

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

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

anyagból készült lapok gyártásban való felhasználásra; szigetelő anyagok; szigetelő padlóburkolatok; szigetelő

 panelek; szigetelőlemezek, szigetelőlapok.

 ( 111 )  239.135

 ( 151 )  2022.10.20.

 ( 210 )  M 22 00684

 ( 220 )  2022.03.09.

 ( 732 )  MeDDiet Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Riesz Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Diétás- és táplálkozási készítmények; diétás ételkiegészítők; diétás táplálékkiegészítők; diétás termékek

gyógyászati célokra; táplálékkiegészítők és diétás készítmények; étrend- és táplálékkiegészítők; étrend-kiegészítő

italkeverékek; étrend-kiegészítők emberek és állatok részére; étrend-kiegészítők porformában; nem gyógyászati

 célú étrend-kiegészítők emberek számára; táplálékkiegészítők; táplálkozási kiegészítők.

 35    Diétás készítményekkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; diétás készítményekkel kapcsolatos

 nagykereskedelmi szolgáltatások.

 44    Diétás- és táplálkozási tanácsadás; táplálkozási- és étrendi tanácsadás; tájékoztatás étrendi és táplálkozási

kiegészítőkkel kapcsolatban; tájékoztatás étrendi és táplálkozási tanácsokkal kapcsolatban; információk

biztosítása étrend-kiegészítőkről és táplálkozásról; étrendi és táplálkozási útmutatás; diéták tervezése és
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ellenőrzése; diétával kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; dietetikai szolgáltatás; dietétikai tanácsadás;

súlycsökkentő diéta tervezési szolgáltatások; táplálkozási információk nyújtása; táplálkozási tanácsadás;

 táplálkozási tanácsadási és tájékoztatási szolgáltatások; táplálkozással kapcsolatos tanácsadás.

 ( 111 )  239.136

 ( 151 )  2022.10.20.

 ( 210 )  M 22 00808

 ( 220 )  2022.03.25.

 ( 732 )  Streamnet Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Sütő László Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  BigFoot Light

 ( 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.

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

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  239.137

 ( 151 )  2022.10.20.

 ( 210 )  M 22 00809

 ( 220 )  2022.03.25.

 ( 732 )  Streamnet Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Sütő László Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  BigFoot Light Mono

 ( 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.

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

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  239.138

 ( 151 )  2022.10.20.

 ( 210 )  M 22 00331

 ( 220 )  2022.02.03.

 ( 732 )  Floyd Mentőkutyás Szolgálat Alapítvány, Lébény (HU)
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 ( 740 )  Dr. Keserű Barna Arnold, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )  45    Életmentési szolgáltatások; emberek mentése; hegyi mentés; mentőkutyás szolgáltatás; eltűnt személyek

 felkutatása.

 ( 111 )  239.140

 ( 151 )  2022.10.20.

 ( 210 )  M 22 00658

 ( 220 )  2022.03.08.

 ( 732 )  EDELHOLZ Faipari Korlátolt Felelősségű Társaság, Körmend (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre

  
( 546 )

 ( 511 )  19    Parketták; parkettafák; padlóburkolatok [fából]; padlók, nem fémből; keményfa padlók; fapadló; lépcsők,

 nem fémből; lépcsőfokok, nem fémből; fából készült lépcsők; keményfa lépcsők.

 35    A következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: parketták; a következő árukkal

kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: parkettafák; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások: padlóburkolatok [fából]; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: padlók,

nem fémből; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: keményfa padlók; a következő

árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: fapadló; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi

szolgáltatások: lépcsők, nem fémből; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások:

lépcsőfokok, nem fémből; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: parketták; a

következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: parkettafák; a következő árukkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások: padlóburkolatok [fából]; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások: padlók, nem fémből; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: keményfa

padlók; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: fapadló; a következő árukkal

kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: lépcsők, nem fémből; a következő árukkal kapcsolatos

nagykereskedelmi szolgáltatások: lépcsőfokok, nem fémből; a következő árukkal kapcsolatos internetes

kiskereskedelmi szolgáltatások: parketták; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: parkettafák; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások:

padlóburkolatok [fából]; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: padlók, nem

fémből; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: keményfa padlók; a

következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: fapadló; a következő árukkal

kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: lépcsők, nem fémből; a következő árukkal kapcsolatos

internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: lépcsőfokok, nem fémből; a következő árukkal kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások: fából készült lépcsők; a következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi

szolgáltatások: fából készült lépcsők; a következő árukkal kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások:

fából készült lépcsők; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások: keményfa lépcsők; a

következő árukkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások: keményfa lépcsők; a következő árukkal

kapcsolatos internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: keményfa lépcsők; üzleti merchandising kijelző

szolgáltatások; export promóciós szolgáltatások; merchandising szolgáltatások; fogyasztói termék tanácsadás;

fogyasztói termékekkel kapcsolatos információ nyújtása; reklámozás és értékesítési promóciós szolgáltatások;

reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; üzleti promóció; padlóburkolatokkal kapcsolatos

 kiskereskedelmi szolgáltatások; padlóburkolatokkal kapcsolatos nagykereskedelmi szolgáltatások.
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 ( 111 )  239.141

 ( 151 )  2022.10.20.

 ( 210 )  M 22 00904

 ( 220 )  2022.04.05.

 ( 732 ) GR. SARANTIS ANONYMI VIOMICHANIKI & EMPORIKI ETAIRIA KALLYNTIKON

 ENDYMATON OIKIAKON & PHARMAKEFTIKON EIDON, Maroussi (GR)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Napolajok; kozmetikai szerek; napozáshoz való ápoló folyadékok; napozózselék, -gélek; napozókrémek,

barnítókrémek; naptejek; barnító krémek és tejek; napvédő krémek; naptejek [kozmetikai használatra]; napvédő

stiftek; vízálló napvédő készítmények; napozás utáni krémek; napozás utáni hidratálók; napozás utáni folyadékok;

ásványvíz spray-k kozmetikai célokra; napolajok [kozmetikumok]; illatszer készítmények; szappan; folyékony

szappanok; arcsmink; szemkrém; ajakkrémek; arckrémek kozmetikai használatra; tonizáló oldat arcra, testre és

kézre; arcpakolások; tusolókrémek; tusolózselék; fürdőhab; testápolók; testápoló emulziók; testkrémek; hidratáló

testápolók [kozmetikai]; testradír; test- és arcápoló olajok; kézkrémek; arcszérum kozmetikai használatra; nem

gyógyhatású bőrszérumok; szépségápoló szérumok; hidratálók; archidratálók [kozmetikai]; bőrhidratáló

maszkok; öregedés elleni hidratálók; öregedésgátló hidratálók kozmetikai szerekként történő használatra;

bőrhidratálók; sminkeltávolító, sminklemosó készítmények; sminkeltávolító krémek; sminkeltávolító zselék;

sminklemosó folyadékok; sminklemosó tejek; sminkeltávolító készítményekkel átitatott kendők; arctisztító

maszkok; tisztító vegyületekkel átitatott eldobható törlőkendők arcon való használatra; dezodorok és

izzadásgátlók; kozmetikai készítmények fogyáshoz; ránckorrektorok; kozmetikai testradírok; arcradírok

 [kozmetikai]; hámlasztó radírok kozmetikai célokra; arcmaszkok.

 ( 111 )  239.142

 ( 151 )  2022.10.20.

 ( 210 )  M 22 00217

 ( 220 )  2022.01.24.

 ( 732 )  Pharma Cloud Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Kálóczy és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Hangok, képek vagy adatok rögzítésére, továbbítására, másolására vagy feldolgozására szolgáló készülékek

és eszközök; rögzített és letölthető média, számítógépes szoftver, üres digitális vagy analóg rögzítő és tároló

 média; pénztárgépek, számolóeszközök; számítógépek és számítógépes perifériák.

 37    Számítógép üzembe helyezése; A/4-es nyomtató, címkenyomtató és segédnyomtató üzembe helyezés;

szünetmentes tápegység üzembe helyezése; meghibásodott eszközök leszerelése és szervízbe történő elszállítása;

online pénztárgép üzembe helyezése; meghibásodott online pénztárgép leszerelése és csere online pénztárgép

üzembe helyezése; gyógyszertári informatikai hálózati infrastruktúra kiépítése és karbantartása; mobil áruátvevő

 eszköz üzembe helyezése; e-személyi olvasó és vonalkódolvasó üzembe helyezése.

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

számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés; Windows operációs rendszer telepítése; saját

fejlesztésű szoftver telepítése;online pénztárgép lezárása és selejtezése; online pénztárgépek felülvizsgálata;
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bejelentő által fejlesztett szoftverek paraméterezése; ügyfél által kért gyógyszertári környezethez szükséges

 szoftverek telepítése.

 ( 111 )  239.143

 ( 151 )  2022.10.20.

 ( 210 )  M 22 00216

 ( 220 )  2022.01.24.

 ( 732 )  Első Roma Média Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Orbán Csaba, Budapest, II.

 ( 541 )  Csumidav tume

 ( 511 )  35    Árubemutatás; reklámanyagok, prospektusok és áruminták terjesztése; rádiós és televíziós reklámozás;

hirdetések; plakáthirdetések; reklámújságok; piackutatás; hirdetőtáblák és reklámanyagok kölcsönzése;

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; rádiós és televíziós reklámügynökség hirdetési szolgáltatásai; reklámanyagok

megjelentetése; reklámfilmek készítése; reklámkampányok előkészítése; reklámok elkészítése; rádiós és

televíziós vásárlási műsorok készítése; rádiós és televíziós reklámok gyártása; rádiós és televíziós, reklámcélú,

 terméket vagy szolgáltatást bemutató műsorok készítése.

 38    Műsorszórási szolgáltatás; rádiós és televíziós műsorszórás; előfizetéses rádiós és televíziós műsorszórás;

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

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

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

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

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

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

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

televízióműsorok terjesztése kábelösszeköttetés által; rádiós és TV programszórás és -közvetítés; televizuális

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 útján; távközlési adatátvitel.

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

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

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

műsorok formájában; szórakoztatás televíziós műsorok formájában; szórakoztatási célú játék szolgáltatás;

szórakoztatás; rádiós és televíziós szórakoztatás; rádiós és televíziós műsorok készítése; rádiós és televíziós zenei

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

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

(szervezése); rádióműsorokkal kapcsolatos információnyújtás; televízióműsorokkal kapcsolatos

információnyújtás; rádiós és televíziós, széles sávú, vezeték nélküli és online szórakoztatási tájékoztató
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szolgáltatás; rádióműsorokhoz kapcsolódó könyvek kiadása; tévéműsorokhoz kapcsolódó könyvek kiadása;

online egyidejű adatfolyammal nyújtott szórakoztató szolgáltatás; videofilmek kölcsönzése; videós szórakoztató

szolgáltatás; automatizált videofelvevő szolgáltatás; online, nem letölthető videók biztosítása; szórakoztató

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

mozifilmek kölcsönzése; filmforgalmazás; szórakoztató anyagok terjesztése; interaktív szórakoztatási

szolgáltatás; szórakoztató szolgáltatás nyújtása műsorokon és mozifilmeken keresztül; online elérhető

elektronikus publikációk, nem letölthetők; online elektronikus publikációk; filmgyártás és filmstúdiók; színházi

előadások; zenekarok szolgáltatásai; könyvkiadás; újságterjesztés; tanítás, oktatás, nevelés és szórakoztatás;

rádiós- és televíziós szórakoztatás, rádiós- és televíziós programok összeállítása; szabadidős szolgáltatás; verseny

 és szórakoztató rendezvényszervezés; rajongói klubok.

A rovat 77 darab közlést tartalmaz. 
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Megszüntetett lajstromozási eljárások

Védjegybejelentés visszavonása

 ( 210 ) M 21 02380

 ( 220 ) 2021.06.15.

 ( 731 )  Pecznyik Viktor, Kiskőrös (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Szőlőből készült borok, ízesített borok, bor alapú italok.

 ( 210 ) M 21 03219

 ( 220 ) 2021.09.08.

 ( 731 )  AQUA Koncentrátum Kft., Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények.

 ( 210 ) M 21 03220

 ( 220 ) 2021.09.08.

 ( 731 )  AQUA Koncentrátum Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények; illatszerek, eszenciaolajok.

 ( 210 ) M 21 03221

 ( 220 ) 2021.09.08.

 ( 731 )  AQUA Koncentrátum Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )  3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények.

 ( 210 ) M 21 03222

 ( 220 ) 2021.09.08.

 ( 731 )  AQUA Koncentrátum Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Nem gyógyhatású kozmetikumok és piperekészítmények.

A rovat 5 darab közlést tartalmaz. 

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

Nemzeti megszüntetett lajstromozási eljárások

M2668



Védjegyoltalom megszűnése

Védjegyoltalom megszűnése megújítás nélküli lejárat miatt

 ( 111 ) 178.449

 ( 180 ) 2022.09.27.

 ( 111 ) 178.829

 ( 180 ) 2022.09.02.

 ( 111 ) 209.096

 ( 180 ) 2022.09.13.

 ( 111 ) 209.142

 ( 180 ) 2022.09.03.

 ( 111 ) 209.186

 ( 180 ) 2022.09.06.

 ( 111 ) 209.194

 ( 180 ) 2022.09.18.

 ( 111 ) 209.195

 ( 180 ) 2022.09.06.

 ( 111 ) 209.202

 ( 180 ) 2022.09.05.

 ( 111 ) 209.207

 ( 180 ) 2022.09.05.

 ( 111 ) 209.213

 ( 180 ) 2022.09.05.

 ( 111 ) 209.232

 ( 180 ) 2022.09.07.

 ( 111 ) 209.233

 ( 180 ) 2022.09.07.

 ( 111 ) 209.235

 ( 180 ) 2022.09.10.

 ( 111 ) 209.238

 ( 180 ) 2022.09.20.

 ( 111 ) 209.246

 ( 180 ) 2022.09.21.

 ( 111 ) 209.250

 ( 180 ) 2022.09.11.
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 ( 111 ) 209.252

 ( 180 ) 2022.09.06.

 ( 111 ) 209.254

 ( 180 ) 2022.09.11.

 ( 111 ) 209.255

 ( 180 ) 2022.09.11.

 ( 111 ) 209.257

 ( 180 ) 2022.09.07.

 ( 111 ) 209.258

 ( 180 ) 2022.09.07.

 ( 111 ) 209.265

 ( 180 ) 2022.09.10.

 ( 111 ) 209.266

 ( 180 ) 2022.09.21.

 ( 111 ) 209.298

 ( 180 ) 2022.09.18.

 ( 111 ) 209.299

 ( 180 ) 2022.09.18.

 ( 111 ) 209.307

 ( 180 ) 2022.09.13.

 ( 111 ) 209.314

 ( 180 ) 2022.09.03.

 ( 111 ) 209.318

 ( 180 ) 2022.09.20.

 ( 111 ) 209.330

 ( 180 ) 2022.09.25.

 ( 111 ) 209.343

 ( 180 ) 2022.09.03.

 ( 111 ) 209.345

 ( 180 ) 2022.09.27.

 ( 111 ) 209.347

 ( 180 ) 2022.09.27.

 ( 111 ) 209.350

 ( 180 ) 2022.09.26.
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 ( 111 ) 209.351

 ( 180 ) 2022.09.28.

 ( 111 ) 209.353

 ( 180 ) 2022.09.28.

 ( 111 ) 209.385

 ( 180 ) 2022.09.04.

 ( 111 ) 209.386

 ( 180 ) 2022.09.18.

 ( 111 ) 209.388

 ( 180 ) 2022.09.28.

 ( 111 ) 209.389

 ( 180 ) 2022.09.28.

 ( 111 ) 209.397

 ( 180 ) 2022.09.07.

 ( 111 ) 209.398

 ( 180 ) 2022.09.11.

 ( 111 ) 209.406

 ( 180 ) 2022.09.30.

 ( 111 ) 209.407

 ( 180 ) 2022.09.21.

 ( 111 ) 209.431

 ( 180 ) 2022.09.18.

 ( 111 ) 209.433

 ( 180 ) 2022.09.03.

 ( 111 ) 209.434

 ( 180 ) 2022.09.03.

 ( 111 ) 209.437

 ( 180 ) 2022.09.17.

 ( 111 ) 209.438

 ( 180 ) 2022.09.17.

 ( 111 ) 209.472

 ( 180 ) 2022.09.11.

 ( 111 ) 209.473

 ( 180 ) 2022.09.11.

 ( 111 ) 209.474
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 ( 180 ) 2022.09.12.

 ( 111 ) 209.475

 ( 180 ) 2022.09.12.

 ( 111 ) 209.478

 ( 180 ) 2022.09.24.

 ( 111 ) 209.479

 ( 180 ) 2022.09.24.

 ( 111 ) 209.484

 ( 180 ) 2022.09.14.

 ( 111 ) 209.485

 ( 180 ) 2022.09.26.

 ( 111 ) 209.503

 ( 180 ) 2022.09.26.

 ( 111 ) 209.505

 ( 180 ) 2022.09.14.

 ( 111 ) 209.506

 ( 180 ) 2022.09.27.

 ( 111 ) 209.514

 ( 180 ) 2022.09.21.

 ( 111 ) 209.521

 ( 180 ) 2022.09.14.

 ( 111 ) 209.522

 ( 180 ) 2022.09.14.

 ( 111 ) 209.523

 ( 180 ) 2022.09.14.

 ( 111 ) 209.524

 ( 180 ) 2022.09.14.

 ( 111 ) 209.534

 ( 180 ) 2022.09.25.

 ( 111 ) 209.536

 ( 180 ) 2022.09.20.

 ( 111 ) 209.538

 ( 180 ) 2022.09.20.

 ( 111 ) 209.541

 ( 180 ) 2022.09.20.
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 ( 111 ) 209.542

 ( 180 ) 2022.09.20.

 ( 111 ) 209.546

 ( 180 ) 2022.09.06.

 ( 111 ) 209.552

 ( 180 ) 2022.09.18.

 ( 111 ) 209.558

 ( 180 ) 2022.09.10.

 ( 111 ) 209.559

 ( 180 ) 2022.09.20.

 ( 111 ) 209.561

 ( 180 ) 2022.09.21.

 ( 111 ) 209.562

 ( 180 ) 2022.09.10.

 ( 111 ) 209.564

 ( 180 ) 2022.09.20.

 ( 111 ) 209.565

 ( 180 ) 2022.09.20.

 ( 111 ) 209.566

 ( 180 ) 2022.09.10.

 ( 111 ) 209.567

 ( 180 ) 2022.09.20.

 ( 111 ) 209.577

 ( 180 ) 2022.09.25.

 ( 111 ) 209.578

 ( 180 ) 2022.09.12.

 ( 111 ) 209.579

 ( 180 ) 2022.09.13.

 ( 111 ) 209.585

 ( 180 ) 2022.09.12.

 ( 111 ) 209.586

 ( 180 ) 2022.09.13.

 ( 111 ) 209.587

 ( 180 ) 2022.09.25.
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 ( 111 ) 209.595

 ( 180 ) 2022.09.13.

 ( 111 ) 209.597

 ( 180 ) 2022.09.12.

 ( 111 ) 209.598

 ( 180 ) 2022.09.13.

 ( 111 ) 209.599

 ( 180 ) 2022.09.18.

 ( 111 ) 209.600

 ( 180 ) 2022.09.03.

 ( 111 ) 209.601

 ( 180 ) 2022.09.17.

 ( 111 ) 209.602

 ( 180 ) 2022.09.17.

 ( 111 ) 209.605

 ( 180 ) 2022.09.27.

 ( 111 ) 209.606

 ( 180 ) 2022.09.27.

 ( 111 ) 209.607

 ( 180 ) 2022.09.28.

 ( 111 ) 209.615

 ( 180 ) 2022.09.17.

 ( 111 ) 209.617

 ( 180 ) 2022.09.27.

 ( 111 ) 209.624

 ( 180 ) 2022.09.13.

 ( 111 ) 209.629

 ( 180 ) 2022.09.25.

 ( 111 ) 209.630

 ( 180 ) 2022.09.25.

 ( 111 ) 209.631

 ( 180 ) 2022.09.25.

 ( 111 ) 209.640

 ( 180 ) 2022.09.26.

 ( 111 ) 209.641
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 ( 180 ) 2022.09.17.

 ( 111 ) 209.659

 ( 180 ) 2022.09.11.

 ( 111 ) 209.660

 ( 180 ) 2022.09.24.

 ( 111 ) 209.661

 ( 180 ) 2022.09.24.

 ( 111 ) 209.662

 ( 180 ) 2022.09.24.

 ( 111 ) 209.665

 ( 180 ) 2022.09.24.

 ( 111 ) 209.666

 ( 180 ) 2022.09.24.

 ( 111 ) 209.681

 ( 180 ) 2022.09.28.

 ( 111 ) 209.690

 ( 180 ) 2022.09.28.

 ( 111 ) 209.700

 ( 180 ) 2022.09.18.

 ( 111 ) 209.701

 ( 180 ) 2022.09.28.

 ( 111 ) 209.765

 ( 180 ) 2022.09.25.

 ( 111 ) 209.771

 ( 180 ) 2022.09.24.

 ( 111 ) 209.778

 ( 180 ) 2022.09.17.

 ( 111 ) 209.797

 ( 180 ) 2022.09.28.

 ( 111 ) 209.798

 ( 180 ) 2022.09.03.

 ( 111 ) 209.836

 ( 180 ) 2022.09.05.

 ( 111 ) 209.854

 ( 180 ) 2022.09.28.

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

Nemzeti védjegyoltalom megszűnése

M2675



 ( 111 ) 209.857

 ( 180 ) 2022.09.18.

 ( 111 ) 209.864

 ( 180 ) 2022.09.05.

 ( 111 ) 209.865

 ( 180 ) 2022.09.19.

 ( 111 ) 209.874

 ( 180 ) 2022.09.05.

 ( 111 ) 209.875

 ( 180 ) 2022.09.19.

 ( 111 ) 209.878

 ( 180 ) 2022.09.18.

 ( 111 ) 209.880

 ( 180 ) 2022.09.05.

 ( 111 ) 209.881

 ( 180 ) 2022.09.19.

 ( 111 ) 209.884

 ( 180 ) 2022.09.28.

 ( 111 ) 209.888

 ( 180 ) 2022.09.19.

 ( 111 ) 209.894

 ( 180 ) 2022.09.11.

 ( 111 ) 209.901

 ( 180 ) 2022.09.21.

 ( 111 ) 209.931

 ( 180 ) 2022.09.28.

 ( 111 ) 209.947

 ( 180 ) 2022.09.21.

 ( 111 ) 209.960

 ( 180 ) 2022.09.27.

 ( 111 ) 209.980

 ( 180 ) 2022.09.26.

 ( 111 ) 209.994

 ( 180 ) 2022.09.19.
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 ( 111 ) 210.018

 ( 180 ) 2022.09.18.

 ( 111 ) 210.029

 ( 180 ) 2022.09.11.

 ( 111 ) 210.042

 ( 180 ) 2022.09.24.

 ( 111 ) 210.076

 ( 180 ) 2022.09.14.

 ( 111 ) 210.078

 ( 180 ) 2022.09.14.

 ( 111 ) 210.079

 ( 180 ) 2022.09.14.

 ( 111 ) 210.080

 ( 180 ) 2022.09.14.

 ( 111 ) 210.096

 ( 180 ) 2022.09.25.

 ( 111 ) 210.119

 ( 180 ) 2022.09.14.

 ( 111 ) 210.127

 ( 180 ) 2022.09.14.

 ( 111 ) 210.134

 ( 180 ) 2022.09.14.

 ( 111 ) 210.183

 ( 180 ) 2022.09.14.

 ( 111 ) 210.192

 ( 180 ) 2022.09.07.

 ( 111 ) 210.209

 ( 180 ) 2022.09.03.

 ( 111 ) 210.211

 ( 180 ) 2022.09.27.

 ( 111 ) 210.222

 ( 180 ) 2022.09.21.

 ( 111 ) 210.245

 ( 180 ) 2022.09.05.

 ( 111 ) 210.252
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 ( 180 ) 2022.09.18.

 ( 111 ) 210.268

 ( 180 ) 2022.09.25.

 ( 111 ) 210.303

 ( 180 ) 2022.09.27.

 ( 111 ) 210.338

 ( 180 ) 2022.09.12.

 ( 111 ) 210.339

 ( 180 ) 2022.09.24.

 ( 111 ) 210.340

 ( 180 ) 2022.09.24.

 ( 111 ) 210.355

 ( 180 ) 2022.09.26.

 ( 111 ) 210.359

 ( 180 ) 2022.09.21.

 ( 111 ) 210.378

 ( 180 ) 2022.09.21.

 ( 111 ) 210.379

 ( 180 ) 2022.09.10.

 ( 111 ) 210.433

 ( 180 ) 2022.09.19.

 ( 111 ) 210.491

 ( 180 ) 2022.09.26.

 ( 111 ) 210.604

 ( 180 ) 2022.09.24.

 ( 111 ) 210.627

 ( 180 ) 2022.09.26.

 ( 111 ) 210.719

 ( 180 ) 2022.09.21.

 ( 111 ) 210.733

 ( 180 ) 2022.09.25.

 ( 111 ) 210.771

 ( 180 ) 2022.09.17.

 ( 111 ) 210.789

 ( 180 ) 2022.09.21.
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 ( 111 ) 210.955

 ( 180 ) 2022.09.19.

 ( 111 ) 211.287

 ( 180 ) 2022.09.06.

 ( 111 ) 212.347

 ( 180 ) 2022.09.07.

 ( 111 ) 212.348

 ( 180 ) 2022.09.07.

 ( 111 ) 212.867

 ( 180 ) 2022.09.24.

 ( 111 ) 212.868

 ( 180 ) 2022.09.24.

 ( 111 ) 214.156

 ( 180 ) 2022.09.26.

 ( 111 ) 216.418

 ( 180 ) 2022.09.26.

 ( 111 ) 226.581

 ( 180 ) 2022.09.10.

 ( 111 ) 227.394

 ( 180 ) 2022.09.04.

 ( 111 ) 227.395

 ( 180 ) 2022.09.04.

 ( 111 ) 227.396

 ( 180 ) 2022.09.04.

A rovat 184 darab közlést tartalmaz. 
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Védjegyoltalom megújítása

 ( 111 )  115.759

 ( 732 )  Monsanto Technology LLC., St.Louis, Missouri (US)

 ( 111 )  115.937

 ( 732 )  Tetra Laval Holdings and Finance S.A., Pully (CH)

 ( 111 )  123.673

 ( 732 )  Monsanto Technology, LLC, St. Louis, Missouri (US)

 ( 111 )  123.833

 ( 732 )  Monsanto Technology, LLC, St. Louis, Missouri (US)

 ( 111 )  136.840

 ( 732 )  APART Fashion GmbH, Hamburg (DE)

 ( 111 )  136.905

 ( 732 )  CareFusion 303, Inc., San Diego (US)

 ( 111 )  137.366

 ( 732 ) Tiger Food Brands Intellectual Property Holding Company (Proprietary) Limited, Gauteng, Republic of South

 Africa (ZA)

 ( 111 )  137.695

 ( 732 )  Z&U Spirituosen Marketing GmbH, Vienna (AT)

 ( 111 )  137.812

 ( 732 )  Well Pharma Kutató és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  137.941

 ( 732 )  Pfizer Inc., New York (US)

 ( 111 )  139.171

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

 ( 111 )  175.065

 ( 732 )  PBA Holding GmbH, Wiener Neudorf (AT)

 ( 111 )  176.129

 ( 732 )  FITOHORM Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Baja (HU)

 ( 111 )  176.432

 ( 732 )  Holkovich Márton Pierre, Budapest (HU)

 ( 111 )  176.433

 ( 732 )  Holkovich Márton Pierre, Budapest (HU)

 ( 111 )  176.776

 ( 732 )  Perry Ellis International Europe Limited, Dublin 8 (IE)
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 ( 111 )  176.777

 ( 732 )  Perry Ellis International Europe Limited, Dublin 8 (IE)

 ( 111 )  177.722

 ( 732 )  SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, Baar (CH)

 ( 111 )  177.891

 ( 732 )  Skechers U.S.A., Inc. II, Manhattan Beach, Kalifornia (US)

 ( 111 )  178.117

 ( 732 )  SYM-BIO-TECH Kft., Keszthely (HU)

 ( 111 )  178.638

 ( 732 )  "GALLUS" Baromfitenyésztő és Keltető Kft., Devecser (HU)

 ( 111 )  178.648

 ( 732 )  Vona Tibor, Páty (HU)

 ( 111 )  179.089

 ( 732 )  Central Médiacsoport Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  179.298

 ( 732 )  General Motors LLC (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Detroit, Michigan (US)

 ( 111 )  179.370

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

 ( 111 )  179.371

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

 ( 111 )  179.373

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

 ( 111 )  179.502

 ( 732 )  "GALLUS" Baromfitenyésztő és Keltető Kft., Devecser (HU)

 ( 111 )  179.982

 ( 732 )  NYOMELL Nyomtatvány és Irodai Eszköz Ellátó Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  180.188

 ( 732 )  PAUL FRANK LIMITED, Wanchai (HK)

 ( 111 )  180.190

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

 ( 111 )  188.733

 ( 732 )  Fuchsné Véber Genovéva, Kolontár (HU)

 ( 111 )  191.978

 ( 732 )  PAUL FRANK LIMITED, Wanchai (HK)

 ( 111 )  207.518
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 ( 732 )  ETO PARK Kft., Győr (HU)

 ( 111 )  207.939

 ( 732 )  Gyermekrák Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 111 )  207.940

 ( 732 )  Gyermekrák Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 111 )  207.941

 ( 732 )  Gyermekrák Alapítvány, Budapest (HU)

 ( 111 )  208.151

 ( 732 )  LENSA, INC., Redwood City (US)

 ( 111 )  208.356

 ( 732 )  Nagyhegyesi Takarmány Kft., Nagyhegyes (HU)

 ( 111 )  208.784

 ( 732 )  GLOBÁL SPORT Ipari Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Debrecen (HU)

 ( 111 )  208.832

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

 ( 111 )  208.856

 ( 732 )  New Age Cinema Reklám és Kereskedelmi Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  208.889

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

 ( 111 )  209.123

 ( 732 )  Szöllősi Péter, Budapest (HU)

 ( 111 )  209.146

 ( 732 )  Szöllősi Péter, Budapest (HU)

 ( 111 )  209.349

 ( 732 )  Lézer Trió Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Gyöngyös (HU)

 ( 111 )  209.481

 ( 732 )  GYSEV Zrt., Sopron (HU)

 ( 111 )  209.487

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

 ( 111 )  209.663

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

 ( 111 )  209.722

 ( 732 )  ALEX-HOL KFT., Törökszentmiklós (HU)

 ( 111 )  209.785

 ( 732 )  ALFASIGMA S.P.A., Bologna (IT)
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 ( 111 )  209.786

 ( 732 )  ALFASIGMA S.P.A., Bologna (IT)

 ( 111 )  209.787

 ( 732 )  ALFASIGMA S.P.A., Bologna (IT)

 ( 111 )  209.946

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

 ( 111 )  210.033

 ( 732 )  ELO, Croix (FR)

 ( 111 )  210.037

 ( 732 )  ELO, Croix (FR)

 ( 111 )  210.040

 ( 732 )  ELO, Croix (FR)

 ( 111 )  210.041

 ( 732 )  ELO, Croix (FR)

 ( 111 )  210.059

 ( 732 )  Well Pharma Kutató és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  210.202

 ( 732 )  Szerencsejáték Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  210.260

 ( 732 )  Parma Produkt Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  210.293

 ( 732 )  Kiss Valéria Ilona, Budapest (HU)

 ( 111 )  210.307

 ( 732 )  Accent Hotel Management Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  210.308

 ( 732 )  Accent Hotel Management Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  210.309

 ( 732 )  Accent Hotel Solutions Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  210.358

 ( 732 )  ELO, Croix (FR)

 ( 111 )  210.380

 ( 732 )  ELO, Croix (FR)

 ( 111 )  210.385

 ( 732 )  ELO, Croix (FR)
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 ( 111 )  210.465

 ( 732 )  "JELI 2000" Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Jakabszállás (HU)

 ( 111 )  210.473

 ( 732 )  Magyarországi Református Egyház, Budapest (HU)

 ( 111 )  210.523

 ( 732 )  Mahartlog Austria GmbH, 1010 Wien (AT)

 ( 111 )  210.574

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

 ( 111 )  210.575

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

 ( 111 )  210.623

 ( 732 )  "MEDINA TOURS" Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  210.659

 ( 732 )  KYUNGDONG NAVIEN CO., LTD., Pyungtaek-Si, Kyungki-Do (KR)

 ( 111 )  210.739

 ( 732 )  Utazok.hu Kft., Miskolc (HU)

 ( 111 )  210.800

 ( 732 )  Magyar Posta Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  210.825

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

 ( 111 )  210.852

 ( 732 ) MAFRACHT Nemzetközi Hajózási, Szállítmányozási és Ügynöki Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest

 (HU)

 ( 111 )  211.162

 ( 732 )  Dr. Oetker Magyarország Élelmiszer Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  211.341

 ( 732 )  Auroville Magyarország Nemzetközi Oktató-Fejlesztő-Kutató Egyesület, Göd (HU)

 ( 111 )  216.580

 ( 732 )  PATELLA-96 Kft., Törökbálint (HU)

A rovat 82 darab közlést tartalmaz. 
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Vegyes védjegyközlemények - Lajstromozott védjegyeket érintő közlemények

Jogutódlás/Jogutódlás és képviseleti megbízás

 ( 111 )  119.008

 ( 732 )  Polaroid IP B.V., Enschede (NL)

 ( 111 )  120.052

 ( 732 )  Polaroid IP B.V., Enschede (NL)

 ( 111 )  160.414

 ( 732 )  Kantar UK Limited, London (GB)

 ( 740 )  SBGK Szabadalmi Ügyvivői Iroda, Budapest

 ( 111 )  169.678

 ( 732 )  F.Hoffmann-La Roche AG, Basel (CH)

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

 ( 111 )  175.065

 ( 732 )  PBA Holding GmbH, Wiener Neudorf (AT)

 ( 740 )  dr. Miskolczi Mária ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  178.605

 ( 732 )  TRUNG NGUYEN INVESTMENT CORPORATION, Ho Chi Minh City (VN)

 ( 111 )  184.346

 ( 732 )  F.Hoffmann-La Roche AG, Basel (CH)

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

 ( 111 )  187.235

 ( 732 )  Electool Reforge Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  206.823

 ( 732 )  Lissé Édességgyár Korlátolt Felelősségű Társaság, Keszthely (HU)

 ( 111 )  216.311

 ( 732 )  Szuperinfó Magyarország Média Kft., Veszprém (HU)

 ( 740 )  Dr. Kapossy Gizella egyéni ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  220.580

 ( 732 )  Lissé Édességgyár Korlátolt Felelősségű Társaság, Keszthely (HU)

 ( 111 )  232.302

 ( 732 )  AGORA Sky Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Orbán Miklós Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  233.127

 ( 732 )  dr. Papcsák Ferenc 1/4, Budapest (HU)

 Beke Sándor László 1/4, Debrecen (HU)

 Vida Sándor 2/4, Debrecen (HU)
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 ( 740 )  dr. Bartl Barbara, Budapest

 ( 111 )  233.137

 ( 732 )  dr. Papcsák Ferenc 1/4, Budapest (HU)

 Beke Sándor László 1/4, Debrecen (HU)

 Vida Sándor 2/4, Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Bartl Barbara, Budapest

 ( 111 )  233.719

 ( 732 )  dr. Papcsák Ferenc 1/4, Budapest (HU)

 Beke Sándor László 1/4, Debrecen (HU)

 Vida Sándor 2/4, Debrecen (HU)

 ( 740 )  dr. Bartl Barbara egyéni ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  234.868

 ( 732 )  Realindustry Korlátolt Felelősségű Társaság, Jászfényszaru (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

A rovat 16 darab közlést tartalmaz. 

Képviseleti megbízás

 ( 111 )  115.759

 ( 732 )  Monsanto Technology LLC., St.Louis, Missouri (US)

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

 ( 111 )  115.937

 ( 732 )  Tetra Laval Holdings and Finance S.A., Pully (CH)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  120.622

 ( 732 )  MSA TECHNOLOGY, LLC, Cranberry Township, Pennsylvania (US)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  123.673

 ( 732 )  Monsanto Technology, LLC, St. Louis, Missouri (US)

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

 ( 111 )  123.833

 ( 732 )  Monsanto Technology, LLC, St. Louis, Missouri (US)

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

 ( 111 )  136.499

 ( 732 )  De Longhi Benelux S.A., Luxembourg (LU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  137.941

 ( 732 )  Pfizer Inc., New York (US)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
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 ( 111 )  177.722

 ( 732 )  SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG, Baar (CH)

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

 ( 111 )  179.298

 ( 732 )  General Motors LLC (Delaware állam törvényei szerint működő vállalat), Detroit, Michigan (US)

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

 ( 111 )  211.369

 ( 732 )  AGROVA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Nyíregyháza (HU)

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

 ( 111 )  221.126

 ( 732 )  HER-CSI-HUS Baromfi- és Sertésfeldolgozó és Forgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság, Hernád (HU)

 ( 740 )  Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  224.643

 ( 732 )  OTTO Central Europe Kft., Budapest (HU)

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

 ( 111 )  226.372

 ( 732 )  Szuperinfó Magyarország Média Kiadói Korlátolt Felelősségű Társaság, Veszprém (HU)

 ( 740 )  Dr. Kapossy Gizella ügyvéd, Budapest

 ( 111 )  227.547

 ( 732 )  TerraSec s.r.o., Salka (SK)

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

 ( 111 )  227.932

 ( 732 )  P.T. Sumatra Tobacco Trading Company, Pematang Siantar, Sumatera Utara (ID)

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

 ( 111 )  228.423

 ( 732 )  Natur Concept Kft., Balatonfüred (HU)

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

 ( 111 )  234.725

 ( 732 )  FrieslandCampina Nederland B.V., Le Amersfoort (HU)

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

 ( 111 )  235.962

 ( 732 )  ZENTIVA k.s., Praha 10-Dolni Mecholupy (CZ)

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

 ( 111 )  237.267

 ( 732 )  Fert Mónika, Budapest (HU)

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

 Klauber Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 111 )  238.767

 ( 732 )  Revio Kft., Jászdózsa (HU)
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 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest

A rovat 20 darab közlést tartalmaz. 

Képviselet megszűnése

 ( 111 )  145.340

 ( 732 )  Murnauer Markenvertrieb GmbH, Egelsbach (DE)

 ( 111 )  173.015

 ( 732 )  SZATMÁRI Konzervgyár Kft., Tyukod (HU)

 ( 111 )  178.829

 ( 732 )  VADEX Mezőföldi Erdő- és Vadgazdálkodási Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Székesfehérvár (HU)

 ( 111 )  179.468

 ( 732 )  EDF DÉMÁSZ Zrt., Szeged (HU)

 ( 111 )  180.151

 ( 732 )  MEDI-RADIOPHARMA Kft., Érd (HU)

 ( 111 )  180.641

 ( 732 )  MEDI-RADIOPHARMA Kft., Érd (HU)

 ( 111 )  180.828

 ( 732 )  dormakaba Magyarország Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  183.892

 ( 732 )  dormakaba Magyarország Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  190.763

 ( 732 )  Premier Tax Free BV, Amsterdam (NL)

 ( 111 )  192.640

 ( 732 )  Caveo Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  192.960

 ( 732 )  Sarp Industries, Limay (FR)

 ( 111 )  193.570

 ( 732 )  Sarp Industries, Limay (FR)

 ( 111 )  197.098

 ( 732 )  Matyi Alexandra, Pécs (HU)

 ( 111 )  197.301

 ( 732 )  Matyi Alexandra, Pécs (HU)

 ( 111 )  197.302

 ( 732 )  Matyi Alexandra, Pécs (HU)
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 ( 111 )  198.567

 ( 732 )  dr. Bánné Lázár Györgyi, Hódmezővásárhely (HU)

 ( 111 )  201.779

 ( 732 )  FrieslandCampina Nederland B.V., Amersfoort (NL)

 ( 111 )  204.423

 ( 732 )  BPI Group Hungary Kft., Miskolc (HU)

 ( 111 )  205.169

 ( 732 )  Gellér Farkas Ferenc, Budapest (HU)

 ( 111 )  207.649

 ( 732 )  Liberty Global Europe Holding B.V., Schiphol-Rijk (NL)

 ( 111 )  208.455

 ( 732 )  Enviroinvest Zrt., Pécs (HU)

 ( 111 )  208.520

 ( 732 )  Magyar Könyvvizsgálói Kamara, Budapest (HU)

 ( 111 )  209.768

 ( 732 )  Latin Negyed Kft., Szeged (HU)

 ( 111 )  210.142

 ( 732 )  East-West-Pharma Kft., Békéscsaba (HU)

 ( 111 )  210.662

 ( 732 )  Urantia Foundation, Chicago, Illinois (US)

 ( 111 )  210.800

 ( 732 )  Magyar Posta Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  210.895

 ( 732 )  Gastro Cloud Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  211.204

 ( 732 )  Gastro Cloud Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  211.716

 ( 732 )  Magyar Posta Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  211.717

 ( 732 )  dormakaba Magyarország Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  211.911

 ( 732 )  Urantia Foundation, Chicago, Illinois (US)

 ( 111 )  213.089

 ( 732 )  FrieslandCampina Nederland B.V., 3818 LE Amersfoort (NL)

 ( 111 )  213.090
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 ( 732 )  FrieslandCampina Nederland B.V., 3818 LE Amersfoort (NL)

 ( 111 )  216.876

 ( 732 )  AMAZONAS PRODUTOS PARA CALÇADOS LTDA, Franca, SP (BR)

 ( 111 )  216.877

 ( 732 )  AMAZONAS PRODUTOS PARA CALÇADOS LTDA, Franca SP (BR)

 ( 111 )  217.675

 ( 732 )  CEVA-PHYLAXIA Oltóanyagtermelő Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  217.676

 ( 732 )  CEVA-PHYLAXIA Oltóanyagtermelő Zrt., Budapest (HU)

 ( 111 )  221.397

 ( 732 )  Papoutsanis S.A., Halkida (GR)

 ( 111 )  233.420

 ( 732 )  Fleetconcept Magyarország Flottakezelő és Autókölcsönző Kft., Csővár (HU)

 ( 111 )  234.729

 ( 732 )  ZENTIVA k.s., Praha 10-Dolni Mecholupy (CZ)

 ( 111 )  235.644

 ( 732 )  Koronapay Europe Limited, Limassol (CY)

 ( 111 )  239.027

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

A rovat 42 darab közlést tartalmaz. 

Képviselő név- és címváltozása

 ( 111 )  176.776

 ( 732 )  Perry Ellis International Europe Limited, Dublin 8 (IE)

 ( 111 )  176.777

 ( 732 )  Perry Ellis International Europe Limited, Dublin 8 (IE)

 ( 111 )  177.891

 ( 732 )  Skechers U.S.A., Inc. II, Manhattan Beach, Kalifornia (US)

A rovat 3 darab közlést tartalmaz. 

Név-, illetve címváltozás

 ( 111 )  114.120

 ( 732 )  Mercedes-Benz Group AG, Stuttgart (DE)

 ( 111 )  114.854
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 ( 732 )  Panasonic Holdings Corporation, Kadoma-shi, Osaka (JP)

 ( 111 )  118.473

 ( 732 )  Mercedes-Benz Group AG, Stuttgart (DE)

 ( 111 )  119.540

 ( 732 )  Henkel Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  122.077

 ( 732 )  Panasonic Holdings Corporation, Osaka 571-8501 (JP)

 ( 111 )  123.270

 ( 732 )  Henkel Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  124.290

 ( 732 )  Henkel Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  127.133

 ( 732 )  Henkel Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  137.022

 ( 732 )  Dethleffs GmbH, Isny (DE)

 ( 111 )  137.812

 ( 732 )  Well Pharma Kutató és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  144.747

 ( 732 )  Yettel Magyarország Zrt., Törökbálint (HU)

 ( 111 )  144.755

 ( 732 )  Yettel Magyarország Zrt., Törökbálint (HU)

 ( 111 )  144.767

 ( 732 )  Yettel Magyarország Zrt., Törökbálint (HU)

 ( 111 )  145.274

 ( 732 )  Systagenix Wound Management, Limited, Bracknell, Berkshire (GB)

 ( 111 )  154.071

 ( 732 )  Henkel Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  157.257

 ( 732 )  Yettel Magyarország Zrt., Törökbálint (HU)

 ( 111 )  159.597

 ( 732 )  Yettel Magyarország Zrt., Törökbálint (HU)

 ( 111 )  162.537

 ( 732 )  Yettel Magyarország Zrt., Törökbálint (HU)

 ( 111 )  163.526

 ( 732 )  Yettel Magyarország Zrt., Törökbálint (HU)
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 ( 111 )  164.695

 ( 732 )  Yettel Magyarország Zrt., Törökbálint (HU)

 ( 111 )  168.289

 ( 732 )  Henkel Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  168.597

 ( 732 )  Panasonic Holdings Corporation, Kadoma-shi, Osaka (JP)

 ( 111 )  174.175

 ( 732 )  Henkel Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  176.241

 ( 732 )  Henkel Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  176.632

 ( 732 )  Henkel Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  178.964

 ( 732 )  Yettel Magyarország Zrt., Törökbálint (HU)

 ( 111 )  178.986

 ( 732 )  Yettel Magyarország Zrt., Törökbálint (HU)

 ( 111 )  179.136

 ( 732 )  Yettel Magyarország Zrt., Törökbálint (HU)

 ( 111 )  179.370

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

 ( 111 )  179.371

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

 ( 111 )  179.373

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

 ( 111 )  179.383

 ( 732 )  Yettel Magyarország Zrt., Törökbálint (HU)

 ( 111 )  179.384

 ( 732 )  Yettel Magyarország Zrt., Törökbálint (HU)

 ( 111 )  179.553

 ( 732 )  Panasonic Holdings Corporation, Osaka (JP)

 ( 111 )  180.037

 ( 732 )  Yettel Magyarország Zrt., Törökbálint (HU)

 ( 111 )  180.190

 ( 732 )  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap, Budapest (HU)
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 ( 111 )  181.454

 ( 732 )  Yettel Magyarország Zrt., Törökbálint (HU)

 ( 111 )  184.680

 ( 732 )  Mercedes-Benz Group AG, Stuttgart (DE)

 ( 111 )  187.116

 ( 732 )  Henkel Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  187.118

 ( 732 )  Henkel Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  187.119

 ( 732 )  Henkel Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  187.617

 ( 732 )  Yettel Magyarország Zrt., Törökbálint (HU)

 ( 111 )  188.103

 ( 732 )  Henkel Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  192.920

 ( 732 )  Mercedes-Benz Group AG, Stuttgart (DE)

 ( 111 )  194.951

 ( 732 )  Omorovicza Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  200.186

 ( 732 )  Henkel Magyarország Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  209.722

 ( 732 )  ALEX-HOL KFT., Törökszentmiklós (HU)

 ( 111 )  209.946

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

 ( 111 )  210.059

 ( 732 )  Well Pharma Kutató és Fejlesztő Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 111 )  210.307

 ( 732 )  Accent Hotel Management Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  210.308

 ( 732 )  Accent Hotel Management Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  210.309

 ( 732 )  Accent Hotel Solutions Kft., Budapest (HU)

 ( 111 )  211.151

 ( 732 )  Kingpin Kft, Budapest (HU)

 ( 111 )  211.369
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 ( 732 )  AGROVA Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Nyíregyháza (HU)

 ( 111 )  212.225

 ( 732 )  Yettel Magyarország Zrt., Törökbálint (HU)

 ( 111 )  212.410

 ( 732 )  Yettel Magyarország Zrt., Törökbálint (HU)

 ( 111 )  216.115

 ( 732 )  Yettel Magyarország Zrt., Törökbálint (HU)

 ( 111 )  216.116

 ( 732 )  Yettel Magyarország Zrt., Törökbálint (HU)

 ( 111 )  217.138

 ( 732 )  Yettel Magyarország Zrt., Törökbálint (HU)

 ( 111 )  218.716

 ( 732 )  Yettel Magyarország Zrt., Törökbálint (HU)

 ( 111 )  226.372

 ( 732 )  Szuperinfó Magyarország Média Kiadói Korlátolt Felelősségű Társaság, Veszprém (HU)

 ( 111 )  233.047

 ( 732 )  Yettel Magyarország Zrt., Törökbálint (HU)

 ( 111 )  234.498

 ( 732 )  Yettel Magyarország Zrt., Törökbálint (HU)

 ( 111 )  234.711

 ( 732 )  Yettel Magyarország Zrt., Törökbálint (HU)

 ( 111 )  234.999

 ( 732 )  Yettel Magyarország Zrt., Törökbálint (HU)

 ( 111 )  237.821

 ( 732 )  Systagenix Wound Management, Limited, Bracknell, Berkshire (GB)

A rovat 66 darab közlést tartalmaz. 
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Vegyes védjegyközlemények - Védjegybejelentéseket érintő közlemények

Jogutódlás

 ( 210 )  M 10 03169

 ( 731 )  Birner Autó Kft., Budapest (HU)

 ( 210 )  M 10 03170

 ( 731 )  Birner Autó Kft., Budapest (HU)

 ( 210 )  M 10 03171

 ( 731 )  Birner Autó Kft., Budapest (HU)

 ( 210 )  M 10 03172

 ( 731 )  Birner Autó Kft., Budapest (HU)

A rovat 4 darab közlést tartalmaz. 

Képviselet megszűnése

 ( 210 )  M 22 00597

 ( 731 )  Deichmann SE, Essen (DE)

 ( 210 )  M 22 00598

 ( 731 )  Deichmann SE, Essen (DE)

 ( 210 )  M 22 00735

 ( 731 )  UNIFRAX I, LLC (Delaware limited liability company), Tonawanda, New York (US)

 ( 210 )  M 22 01241

 ( 731 )  Békési György, Győr (HU)

A rovat 4 darab közlést tartalmaz. 

Képviselet változás

 ( 210 )  M 22 02115

 ( 731 )  FAUN Umwelttechnik GmbH & Co. KG, Osterholz-Scharmbeck (DE)

 ( 740 )  SÜLE Ügyvédi Iroda, Budapest

A rovat 1 darab közlést tartalmaz. 

Név-, illetve címváltozás

 ( 210 )  M 22 01232

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

 ( 210 )  M 22 01823
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 ( 731 )  Naturland Holding Nyrt., Budapest (HU)

A rovat 2 darab közlést tartalmaz. 

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

Nemzeti vegyes védjegyközlemények - védjegybejelentéseket érintő közlemények

M2696



NEMZETKÖZI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 111 )  390.467

 ( 541 )  ARTANOVA

 ( 511 )  20

 ( 580 )  2022.07.28.

 ( 450 )  GAZ 28/2022

 ( 111 )  1.006.485

 ( 541 )  mow

 ( 511 )  28

 ( 580 )  2022.07.28.

 ( 450 )  GAZ 28/2022

 ( 111 )  1.265.473

 ( 541 )  TITO~S

 ( 511 )  33

 ( 580 )  2022.07.28.

 ( 450 )  GAZ 28/2022

 ( 111 )  1.375.781

 ( 541 )  PERFECTHA

 ( 511 )  3, 5

 ( 580 )  2022.07.28.

 ( 450 )  GAZ 28/2022

 ( 111 )  1.397.153

 ( 541 )  KEMOIMPEX

 ( 511 )  35, 37

 ( 580 )  2022.07.21.

 ( 450 )  GAZ 27/2022

 ( 111 )  1.486.246

 ( 541 )  FREEDOM BLEND

 ( 511 )  33

 ( 580 )  2022.07.21.

 ( 450 )  GAZ 27/2022

 ( 111 )  1.567.115

  

( 546 )

 ( 511 )  32-33

 ( 580 )  2022.07.28.

 ( 450 )  GAZ 28/2022
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 ( 111 )  1.609.304

  
( 546 )

 ( 511 )  12

 ( 580 )  2022.07.28.

 ( 450 )  GAZ 28/2022

 ( 111 )  1.611.194

  

( 546 )

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2022.07.21.

 ( 450 )  GAZ 27/2022

 ( 111 )  1.665.069

 ( 541 )  LIPOSOMAL PUREWAY-C

 ( 511 )  1

 ( 580 )  2022.07.21.

 ( 450 )  GAZ 27/2022

 ( 111 )  1.665.233

  

( 546 )

 ( 511 )  29

 ( 580 )  2022.07.28.

 ( 450 )  GAZ 28/2022

 ( 111 )  1.666.312

  
( 546 )

 ( 511 )  1

 ( 580 )  2022.07.21.

 ( 450 )  GAZ 27/2022

 ( 111 )  1.672.819

 ( 541 )  ELEVATE

 ( 511 )  1-2, 17, 19, 37

 ( 580 )  2022.07.21.

 ( 450 )  GAZ 27/2022

 ( 111 )  1.672.969

  

( 546 )

 ( 511 )  10

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

Nemzetközi védjegybejelentések meghirdetése

W198



 ( 580 )  2022.07.21.

 ( 450 )  GAZ 27/2022

 ( 111 )  1.673.007

 ( 541 )  ANTAISOLAR

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2022.07.21.

 ( 450 )  GAZ 27/2022

 ( 111 )  1.673.038

  
( 546 )

 ( 511 )  19

 ( 580 )  2022.07.21.

 ( 450 )  GAZ 27/2022

 ( 111 )  1.673.094

  
( 546 )

 ( 511 )  6, 19-20

 ( 580 )  2022.07.21.

 ( 450 )  GAZ 27/2022

 ( 111 )  1.673.102

 ( 541 )  OSTEOBIOTIC

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2022.07.21.

 ( 450 )  GAZ 27/2022

 ( 111 )  1.673.108

  ( 546 )

 ( 511 )  44

 ( 580 )  2022.07.21.

 ( 450 )  GAZ 27/2022

 ( 111 )  1.673.132

  

( 546 )

 ( 511 )  3, 5, 21

 ( 580 )  2022.07.21.

 ( 450 )  GAZ 27/2022

 ( 111 )  1.673.136

  

( 546 )

 ( 511 )  10

 ( 580 )  2022.07.21.
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 ( 450 )  GAZ 27/2022

 ( 111 )  1.673.228

  

( 546 )

 ( 511 )  29-30

 ( 580 )  2022.07.21.

 ( 450 )  GAZ 27/2022

 ( 111 )  1.673.234

  

( 546 )

 ( 511 )  25, 35

 ( 580 )  2022.07.21.

 ( 450 )  GAZ 27/2022

 ( 111 )  1.673.289

 ( 541 )  OVERNIGHT WAVE ME WONDER

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2022.07.21.

 ( 450 )  GAZ 27/2022

 ( 111 )  1.673.308

  

( 546 )

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2022.07.21.

 ( 450 )  GAZ 27/2022

 ( 111 )  1.673.432

  
( 546 )

 ( 511 )  4, 9, 11

 ( 580 )  2022.07.21.

 ( 450 )  GAZ 27/2022

 ( 111 )  1.673.542

  ( 546 )

 ( 511 )  1, 35

 ( 580 )  2022.07.21.

 ( 450 )  GAZ 27/2022

 ( 111 )  1.673.545

 ( 541 )  BROWN HOTELS

 ( 511 )  35, 39, 43-44
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 ( 580 )  2022.07.21.

 ( 450 )  GAZ 27/2022

 ( 111 )  1.673.662

  

( 546 )

 ( 511 )  3-5

 ( 580 )  2022.07.21.

 ( 450 )  GAZ 27/2022

 ( 111 )  1.673.678

 ( 541 )  HAMAFORTON

 ( 511 )  3, 5

 ( 580 )  2022.07.21.

 ( 450 )  GAZ 27/2022

 ( 111 )  1.673.748

 ( 541 )  RUBBERWALL

 ( 511 )  1-2, 17, 19, 37

 ( 580 )  2022.07.21.

 ( 450 )  GAZ 27/2022

 ( 111 )  1.673.761

 ( 541 )  RECARO

 ( 511 )  5, 8-9, 12, 14, 16, 18, 20-21, 24-28

 ( 580 )  2022.07.21.

 ( 450 )  GAZ 27/2022

 ( 111 )  1.673.773

  

( 546 )

 ( 511 )  9, 16, 41

 ( 580 )  2022.07.21.

 ( 450 )  GAZ 27/2022

 ( 111 )  1.673.827

 ( 541 )  FERAK

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2022.07.21.

 ( 450 )  GAZ 27/2022

 ( 111 )  1.673.872
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 ( 541 )  INTELLIDASH

 ( 511 )  42

 ( 580 )  2022.07.21.

 ( 450 )  GAZ 27/2022

 ( 111 )  1.674.064

  

( 546 )

 ( 511 )  31

 ( 580 )  2022.07.21.

 ( 450 )  GAZ 27/2022

 ( 111 )  1.674.172

 ( 541 )  RFX

 ( 511 )  7, 9, 12

 ( 580 )  2022.07.28.

 ( 450 )  GAZ 28/2022

 ( 111 )  1.674.181

  

( 546 )

 ( 511 )  29-30

 ( 580 )  2022.07.28.

 ( 450 )  GAZ 28/2022

 ( 111 )  1.674.217

  

( 546 )

 ( 511 )  6-8, 40, 42

 ( 580 )  2022.07.28.

 ( 450 )  GAZ 28/2022

 ( 111 )  1.674.231

 ( 541 )  AMBROSEPT

 ( 511 )  5

 ( 580 )  2022.07.28.

 ( 450 )  GAZ 28/2022

 ( 111 )  1.674.254

 ( 541 )  ICE JUMP

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2022.07.28.

 ( 450 )  GAZ 28/2022

 ( 111 )  1.674.255

 ( 541 )  HOT POOL

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2022.07.28.

 ( 450 )  GAZ 28/2022
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 ( 111 )  1.674.257

 ( 541 )  WINTER SPLASHES

 ( 511 )  3

 ( 580 )  2022.07.28.

 ( 450 )  GAZ 28/2022

 ( 111 )  1.674.318

  

( 546 )

 ( 511 )  7-8, 11

 ( 580 )  2022.07.28.

 ( 450 )  GAZ 28/2022

 ( 111 )  1.674.338

  

( 546 )

 ( 511 )  3, 21, 24

 ( 580 )  2022.07.28.

 ( 450 )  GAZ 28/2022

 ( 111 )  1.674.469

  ( 546 )

 ( 511 )  32-33

 ( 580 )  2022.07.28.

 ( 450 )  GAZ 28/2022

 ( 111 )  1.674.568

  
( 546 )

 ( 511 )  3, 5, 35

 ( 580 )  2022.07.28.

 ( 450 )  GAZ 28/2022

 ( 111 )  1.674.569

  

( 546 )

 ( 511 )  3, 5, 21, 35

 ( 580 )  2022.07.28.

 ( 450 )  GAZ 28/2022

 ( 111 )  1.674.623
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( 546 )

 ( 511 )  3, 9, 35, 42, 44

 ( 580 )  2022.07.28.

 ( 450 )  GAZ 28/2022

 ( 111 )  1.674.624

  

( 546 )

 ( 511 )  3, 9, 35, 42, 44

 ( 580 )  2022.07.28.

 ( 450 )  GAZ 28/2022

 ( 111 )  1.674.675

  

( 546 )

 ( 511 )  35, 41-42

 ( 580 )  2022.07.28.

 ( 450 )  GAZ 28/2022

 ( 111 )  1.674.723

  

( 546 )

 ( 511 )  29, 31, 35

 ( 580 )  2022.07.28.

 ( 450 )  GAZ 28/2022

 ( 111 )  1.674.901

  ( 546 )

 ( 511 )  9

 ( 580 )  2022.07.28.

 ( 450 )  GAZ 28/2022

 ( 111 )  1.674.942

 ( 541 )  NIZOEXPERT

 ( 511 )  3, 5

 ( 580 )  2022.07.28.

 ( 450 )  GAZ 28/2022
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 ( 111 )  1.675.090

 ( 541 )  MOUNTAIN DREAMS

 ( 511 )  5, 30, 35

 ( 580 )  2022.07.28.

 ( 450 )  GAZ 28/2022

 ( 111 )  1.675.096

  

( 546 )

 ( 511 )  18, 35

 ( 580 )  2022.07.28.

 ( 450 )  GAZ 28/2022

 ( 111 )  1.675.103

  

( 546 )

 ( 511 )  25, 35

 ( 580 )  2022.07.28.

 ( 450 )  GAZ 28/2022

 ( 111 )  1.675.170

  

( 546 )

 ( 511 )  7, 12

 ( 580 )  2022.07.28.

 ( 450 )  GAZ 28/2022

 ( 111 )  1.675.295

  

( 546 )

 ( 511 )  9, 45

 ( 580 )  2022.07.28.

 ( 450 )  GAZ 28/2022

 ( 111 )  1.675.310

 ( 541 )  MASTERLAC
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 ( 511 )  5

 ( 580 )  2022.07.28.

 ( 450 )  GAZ 28/2022

A rovat 60 darab közlést tartalmaz. 
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Bejegyzések a kiegészítő lajstromba 

Védjegybejelentések magyarországi oltalmának elismerése

 ( 111 )  1.647.215

 ( 151 )  2022.10.05.

 ( 111 )  1.647.239

 ( 151 )  2022.10.05.

 ( 111 )  1.647.319

 ( 151 )  2022.10.05.

 ( 111 )  1.647.385

 ( 151 )  2022.10.05.

 ( 111 )  1.647.493

 ( 151 )  2022.10.05.

 ( 111 )  1.647.794

 ( 151 )  2022.10.05.

 ( 111 )  1.647.819

 ( 151 )  2022.10.05.

 ( 111 )  1.647.891

 ( 151 )  2022.10.05.

 ( 111 )  1.647.936

 ( 151 )  2022.10.05.

 ( 111 )  1.647.938

 ( 151 )  2022.10.05.

 ( 111 )  1.648.129

 ( 151 )  2022.10.05.

 ( 111 )  1.648.170

 ( 151 )  2022.10.05.

 ( 111 )  1.648.392

 ( 151 )  2022.10.05.

 ( 111 )  1.648.401

 ( 151 )  2022.10.05.

 ( 111 )  1.648.404

 ( 151 )  2022.10.05.

 ( 111 )  1.648.638

 ( 151 )  2022.10.06.
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 ( 111 )  1.648.665

 ( 151 )  2022.10.06.

 ( 111 )  1.648.666

 ( 151 )  2022.10.06.

 ( 111 )  1.648.753

 ( 151 )  2022.10.06.

 ( 111 )  1.648.932

 ( 151 )  2022.10.06.

 ( 111 )  1.648.953

 ( 151 )  2022.10.06.

 ( 111 )  1.649.165

 ( 151 )  2022.10.06.

 ( 111 )  1.649.246

 ( 151 )  2022.10.06.

 ( 111 )  1.649.317

 ( 151 )  2022.10.06.

 ( 111 )  1.649.328

 ( 151 )  2022.10.06.

 ( 111 )  1.649.381

 ( 151 )  2022.10.06.

 ( 111 )  1.649.452

 ( 151 )  2022.10.06.

 ( 111 )  1.649.464

 ( 151 )  2022.10.06.

 ( 111 )  1.649.490

 ( 151 )  2022.10.06.

 ( 111 )  1.649.498

 ( 151 )  2022.10.06.

 ( 111 )  1.649.600

 ( 151 )  2022.10.06.

 ( 111 )  1.649.816

 ( 151 )  2022.10.06.

A rovat 32 darab közlést tartalmaz. 
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INTÉZMÉNYI KÖZLEMÉNYEK

Hirdetményi úton történő kézbesítés

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: A 15 98569 / 8

A döntés tárgya:  Information to the applicant about termination of the procedure

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: RION SPORTS PRODUCTS CO.,LTD., Quanzhou Economic and

Technological, No. 168 Chongrong Street, Detai Road,362212

 Fujian ProvinceDevelopment Zone, Quanzhou City (CN)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: A 15 99359 / 7

A döntés tárgya:  Nemzetközi védjegybejelentés oltalmának részleges elismerése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: ZHEJIANG TOPYAULD TECHNOLOGY CO., LTD., Motorcycle

 Parts Industrial Park,, East Area Auto Parts &ZhejiangRuian (CN)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: A 16 29857 / 7

A döntés tárgya:  Nemzetközi védjegybejelentés elutasítása

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Tolga Yildizhan, Reiterstaffelplatz 17, 50968 Köln (DE)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: E 05 718894 / 17

A döntés tárgya:  Szabadalmi oltalom megszűnése díjfizetés elmulasztása miatt

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft.,

 Budapest, 1539 Pf. 590. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: E 05 723641 / 22

A döntés tárgya:  Értesítés európai szabadalom oltalmának megvonásáról

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: PINTZ ÉS TÁRSAI Szabadalmi, Védjegy és Jogi Iroda Kft.,

 Budapest, 1539 Pf. 590. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 02 04030 / 9

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Guszter Géza, Budapest, 1142 Erzsébet királyné u. 96/b (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 02 04220 / 5

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Stone Fashion Kft., Budapest, 1013 Lánchíd u. 7-9. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 02 04309 / 12

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Horváth Zoltán Levente ügyvéd, Budapest, 1023 Ürömi u. 43. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 02 04310 / 10

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Horváth Zoltán Levente ügyvéd, Budapest, 1023 Ürömi u. 43. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 02 04356 / 10

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Rabóczki Piroska ügyvéd, Budaörs, 2040 Patkó u. 9. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 02 05456 / 12
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A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megújítása

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Nagy T. Katalin ügyvéd, Nagy Katalin Ügyvédi Iroda, Budapest,

 1088 Puskin u. 6. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 03 00920 / 16

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  APX Hungary Kft., Debrecen, 4032 Bartha Boldizsár u. 7. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 03 00922 / 7

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Actavis Hungary Kft., Debrecen, 4032 Bartha Boldizsár u. 7. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 03 00923 / 7

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Actavis Hungary Kft., Debrecen, 4032 Bartha Boldizsár u. 7. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 03 00924 / 8

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Actavis Hungary Kft., Debrecen, 4032 Bartha Boldizsár u. 7. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 03 00926 / 7

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Actavis Hungary Kft., Debrecen, 4032 Bartha Boldizsár u. 7. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 03 00927 / 7

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Actavis Hungary Kft., Debrecen, 4032 Bartha Boldizsár u. 7. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 03 00936 / 10

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: DENV-AIR Ipari, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Budapest, 1116

 Nádudvari u. 12. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 03 00982 / 10

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Kisvárkerület Kft., Sopron, 9400 Várkerület 108. 1. em. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 03 00999 / 25

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  INVITEL Távközlési Zrt., Budaörs, 2040 Edison utca 4. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 03 01067 / 8

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Nagy Tamás, Budapest, 1145 Bácskai u. 39. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 03 01068 / 7

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Nagy Tamás, Budapest, 1145 Bácskai u. 39. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 03 01158 / 13
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A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Surjány Hús Kft., Budapest, 1097 Gubacsi út 22. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 03 01328 / 11

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Sütő és Burger Ügyvédi Iroda, Budapest 205, 1054 Szabadság tér 7.

 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 00595 / 36

A döntés tárgya: A kérelmező beadványának megküldése és felhívás

 nyilatkozattételre

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Szabó Anita Tünde ügyvéd, Budapest, 1149 Pósa Lajos u. 20-22. A.

 ép. 1/4. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 00596 / 34

A döntés tárgya: A kérelmező beadványának megküldése és felhívás

 nyilatkozattételre

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Szabó Anita Tünde ügyvéd, Budapest, 1149 Pósa Lajos u. 20-22. A.

 ép. 1/4. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 02690 / 11

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Tankóczi Zsombor, Budapest, 1073 Osvát u. 9. fsz. 5. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 02910 / 22

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Legardere Services SAS, Paris, 75008 2, rue Lord Byron (FR)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 03140 / 11

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Horváth Zoltán Levente ügyvéd, Budapest, 1023 Ürömi u. 43. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 03141 / 13

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Horváth Zoltán Levente ügyvéd, Budapest, 1023 Ürömi u. 43. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 03142 / 11

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Dr. Horváth Zoltán Levente, Budapest, 1023 Ürömi u. 43. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 03143 / 17

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Horváth Zoltán Levente ügyvéd, Budapest, 1023 Ürömi u. 43. (HU)

II. Kerületi Pedagógiai Szolgáltató Központ, Budapest, 1024 Keleti

 Károly u. 37. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 03162 / 11

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Biharvári Ágnes, Szeged, 6726 Orsovai utca 16/b. (HU)
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A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 03176 / 8

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: GDS Company Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest, 1139

 Béke tér 7. fszt. 2. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 03180 / 8

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  System 7 Hungária Kft., Budapest, 1122 Maros u. 12. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 03198 / 8

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Tóth Henriette Enikő, Budapest, 1036 Szépvölgyi út 1/B. fsz. 2.

 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 03200 / 11

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Horváth Zoltán Levente, Budapest, 1023 Ürömi u. 43. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 03209 / 8

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Diákkedvezmény Nonprofit Kft., Budapest, 1146 Hermina út 63.

 fszt. 1 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 03213 / 9

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Hatházi Vera, Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest, 1012

 Logodi u. 34/B. I. em. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 03216 / 8

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: F&B Park-Invest Szolgáltató és Kereskedelmi Kft., Szeged, 6728

 Bajai út 2/A. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 03260 / 11

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: GEO-BE-KE Út- és Mélyépítő Kft., Alsónána, 7147 Kossuth u. 20.

 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 03271 / 8

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Szengram Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Szeged, 6722 Mérey u.

 6. B. ép. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 03308 / 19

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Szalántai Kinga, Sárdy és Társa Ügyvédi Iroda, Budapest, 1123

 Győri út 20. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 03320 / 10

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése
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A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Molnár Dorottya, Budapest, 1068 Benczúr utca 1. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 03351 / 10

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Dr. Gáva Tamás, Budapest, 1131 Rokolya u. 21. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 03356 / 9

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: dr. Sütő László ügyvéd,dr. Sütő László Ügyvédi Iroda, Budapest,

 1145 Amerikai út 71/b (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 03357 / 9

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: dr. Sütő László ügyvéd,dr. Sütő László Ügyvédi Iroda, Budapest,

 1145 Amerikai út 71/b (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 03371 / 16

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Horváth Zoltán Levente, Budapest, 1023 Ürömi u. 43. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 03372 / 14

A döntés tárgya:  Jogutódlás tudomásulvétele

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Horváth Zoltán Levente ügyvéd, Budapest, 1023 Ürömi u. 43. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 03373 / 9

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Á-Gastro Kft., Eger, 3300 Bródy Sándor u. 3. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 03374 / 11

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Pólótransz Kft., Pécs, 7630 Mohácsi út 107. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 03376 / 9

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  ÚJ-OPTINERG Kft., Balatonalmádi, 8220 Szabadság utca 3. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 03379 / 10

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Quattrosoft Kft., Budapest, 1126 Beck Ö. Fülöp u. 10. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 03390 / 8

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: O-M FERR Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Miskolc, 3535

 Kondor Béla u. 35. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 03403 / 10

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Tankoczi Zsombor, Budapest, 1073 Osvát u. 9. fszt. 5. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 03409 / 8
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A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Tigra Computer- Irodatechnikai Kft., Budapest, 1115 Bartók Béla út

 105-113. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 03411 / 15

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Horváth Zoltán Levente ügyvéd, Budapest, 1023 Ürömi u. 43. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 03436 / 16

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Brezovai Sándor, Szentes, 6600 Nagyhegy 250/C (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 03450 / 13

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  ElectroAuto Kft., Budapest, 1576 Pf.: 29. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 03460 / 8

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: "APOKER" Gyógyáru Kereskedelmi és szolgáltató Bt.,

 Berettyóújfalu, 4100 Bajcsy-Zs. u. 3-5. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 03471 / 12

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Becmol Zrt., Budapest, 1214 II. Rákóczi Ferenc út 195-197. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 03517 / 15

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Pentatrade Kft., Győr, 9028 József Attila u. 99. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 03540 / 19

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Indamedia Sales Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest, 1033

 Flórián tér 1. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 03555 / 9

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  RG-Net Kft., Pécs, 7622 Nyírfa u. 24. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 03559 / 10

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Speedpoint Hungary Kft., Budapest, 1051 Október 6. u. 8. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 03568 / 14

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Horváth Zoltán Levente ügyvéd, Budapest, 1023 Ürömi u. 43. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 03569 / 12

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Horváth Zoltán Levente, Budapest, 1023 Ürömi u. 43. (HU)

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

Hirdetményi úton történő kézbesítés

H129



A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 03570 / 8

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megszűnése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  TFSZ Kft., Kecskemét, 6000 Széchenyi sétány 5. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 03804 / 13

A döntés tárgya:  Védjegyoltalom megújítása

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Baranyai Zoltán, Baranyai Ügyvédi Iroda, Budapest 5., 1366 Pf. 79.

 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 03842 / 16

A döntés tárgya:  Jogutódlás tudomásulvétele

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Horváth Zoltán Levente, Budapest, 1023 Ürömi u. 43. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 12 04010 / 11

A döntés tárgya:  Képviselet megszűnésének tudomásulvétele

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Latin Negyed Kft., Szeged, 6720 Tisza L. krt. 36. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 00547 / 8

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Accor-Pannonia Hotels Zrt., Budapest, 1075 Kéthly Anna tér 1.

 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 00556 / 16

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Colorlite Kft., Budapest, 1213 Tölgyes u. 41. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 00558 / 7

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Jeans Club Multistore Ruházati és Kereskedelmi Kft., Pécs, 7628

 Király u. 76. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 00567 / 8

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Szegedi András, Szegedi Ügyvédi Iroda, Győr, 9022 Bisinger sétány

 24. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 00582 / 15

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Relaxaurum Nova Kft., Győr, 9024 Szent Imre út 88. I.em. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 00598 / 7

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  HGY Invest Kft., Budapest, 1016 Lisznyai u. 38. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 00602 / 19

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: EURO TRADE L.T.D. s.r.o magyarországi fióktelepe, Töltéstava,

 9086 pf. 12. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 00607 / 9
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A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Balázs Marianna, Budapest, 1048 Hajló u. 23. I. em. 3. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 00608 / 14

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Szabó Anita Tünde ügyvéd, Budapest, 1149 Pósa Lajos u. 20-22. A.

 ép. 1/4. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 00609 / 15

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Szabó Anita Tünde ügyvéd, Budapest, 1149 Pósa Lajos u. 20-22. A.

 ép. 1/4. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 00628 / 7

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Horváth Zoltán Levente, Budapest, 1023 Ürömi u. 43. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 00629 / 8

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Horváth Zoltán Levente, Budapest, 1023 Ürömi u. 43. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 00637 / 11

A döntés tárgya:  Képviselet megszűnésének tudomásulvétele

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Gastro Cloud Kft., Budapest, 1113 Diószegi út 37. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 00638 / 10

A döntés tárgya:  Képviselet megszűnésének tudomásulvétele

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Gastro Cloud Kft., Budapest, 1113 Diószegi út 37. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 00646 / 7

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Keserű Sándor, Vác, 2600 Mikszáth u. 4. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 00657 / 7

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: dr. Dömötör Lajos,Dr. Fodor János Harmincas Ügyvédi Iroda,

 Budapest, 1066 Jókai u. 27. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 00661 / 7

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Eckert László, Hévíz, 8380 Attila u. 58. (HU)

 Popov Enev Sztefan, Budapest, 1191 Rákóczi u. 23. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 00677 / 9

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Adam Transport Services Kft., Budapest, 1023 Lajos u. 28-32. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 00684 / 8

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről
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A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Németh H. Gábor, Németh H. Gábor és Társa Ügyvédi Iroda,

 Budapest, 1075 Rumbach Sebestyén u. 19. 2. em. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 00687 / 11

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Mikecz Péter, Budapest, 1055 Kossuth Lajos tér 1-3. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 00688 / 10

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Mikecz Péter, Budapest, 1055 Kossuth Lajos tér 1-3. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 00695 / 11

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Horváth Zoltán Levente, Budapest, 1023 Ürömi u. 43. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 00697 / 9

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Horváth Zoltán Levente, Budapest, 1023 Ürömi u. 43. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 00706 / 8

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Jutasi Györgyi, Budapest, 1026 Riadó utca 7. (HU)

ECO SYSTEM HUNGARY Építőipari Fővállalkozó és Kivitelező

 Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest, 1107 Árpa utca 8. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 00720 / 7

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: "TIP-TOP 92" Ipari és Kereskedelmi Kft., Debrecen, 4031 Medvefű

 u. 9. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 00724 / 7

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Közép Európai Média és Kiadó Zrt., Budapest, 1033 Polgár u. 8-10.

 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 00725 / 7

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Közép Európai Média és Kiadó Zrt., Budapest, 1033 Polgár u. 8-10.

 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 00726 / 7

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Közép Európai Média és Kiadó Zrt., Budapest, 1033 Polgár u. 8-10.

 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 00727 / 7

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Közép Európai Média és Kiadó Zrt., Budapest, 1033 Polgár u. 8-10.

 (HU)
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A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 00728 / 8

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Közép Európai Média és Kiadó Zrt., Budapest, 1033 Polgár u. 8-10.

 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 00747 / 13

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Horváth Zoltán Levente, Budapest, 1023 Ürömi u. 43. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 00748 / 9

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Horváth Zoltán Levente, Budapest, 1023 Ürömi u. 43. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 00749 / 7

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Horváth Zoltán Levente, Budapest, 1023 Ürömi u. 43. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 00764 / 11

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Czira Szabolcs, Tiszakécske, 6060 Szolnoki út 1. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 00766 / 7

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Kóródi Sándor, Debrecen, 4025 Bajcsy Zsilinszky u. 3-5. II/5. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 00769 / 15

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Kozicz Árpád, Budapest, 1126 Böszörményi út 9-11. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 00797 / 8

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Ugrin Tamás, Dr. Ugrin Tamás Ügyvédi Iroda, Budapest, 1033

 Laktanya u. 4. II. em. (HU)

Kempingmotyó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Törökbálint, 2045

 Honfoglalás u. 37. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 00804 / 7

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Magyar Athletikai Club, Budapest, 1146 Istvánmezei u. 1-3. (HU)

Magyar Athletikai Club Alapítvány, Budapest, 1146 Istvánmezei u.

 1-3. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 00805 / 7

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: BPFOREX Tanácsadó és Szolgáltató Kft., Budapest, 1062 Váci út

 1-3. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 00811 / 10

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Horváth Zoltán Levente, Budapest, 1023 Ürömi u. 43. (HU)
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A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 00812 / 12

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Medgyesi Mónika ügyvéd, Budapest, 1023 Ürömi u. 43. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 00813 / 7

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Horváth Zoltán Levente, Budapest, 1023 Ürömi u. 43. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 00815 / 22

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Great Getzby Kft., Budapest, 1037 Bécsi út 271. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 00818 / 10

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Szabó Géza Krisztián, GK. Szabó Ügyvédi Iroda, Budapest, 1364

 Pf.131 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 00819 / 8

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  KAUTÉLA Zrt., Budapest, 1164 Szakoly u. 1. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 00820 / 8

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  KAUTÉLA Zrt., Budapest, 1164 Szakoly u. 1. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 00826 / 9

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Lajos Trade Kft., Győr, 9022 Bajcsy-Zsilinszky u. 59. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 00828 / 10

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Tamási Zsolt, Dr. Tamási Ügyvédi Iroda, Budapest, 1075 Madách

 Imre út 9. II/1. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 00829 / 11

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Tamási Zsolt, Dr. Tamási Ügyvédi Iroda, Budapest, 1075 Madách

 Imre út 9. II/1. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 00830 / 8

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Fekete T. László, Fekete T. Ügyvédi Iroda, Budapest, 1024 Margit

 krt. 15-17. I/3. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 13 00838 / 9

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: MLM Diszkont Kft., Budapest, 1083 Nagytemplom u. 34. 2/206.

 (HU)
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A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 19 00883 / 47

A döntés tárgya:  T_ETIP eljárás folytatása

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: MAX Trust Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest, 1116

 Fehérvári út 202. 8. ép. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 19 00883 / 49

A döntés tárgya:  Felhívás hiánypótlásra felszólalás tárgyában

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: MAX Trust Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest, 1116

 Fehérvári út 202. 8. ép. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 19 00884 / 45

A döntés tárgya:  T_ETIP eljárás folytatása

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: MAX Trust Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest, 1116

 Fehérvári út 202. 8. ép. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 19 00884 / 46

A döntés tárgya:  Felhívás hiánypótlásra felszólalás tárgyában

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: MAX Trust Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest, 1116

 Fehérvári út 202. 8. ép. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 19 00885 / 43

A döntés tárgya:  T_ETIP eljárás folytatása

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: MAX Trust Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest, 1116

 Fehérvári út 202. 8. ép. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 19 00885 / 44

A döntés tárgya:  Felhívás hiánypótlásra felszólalás tárgyában

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: MAX Trust Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budapest, 1116

 Fehérvári út 202. 8. ép. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 21 00499 / 11

A döntés tárgya:  Kutatási jelentés megküldése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: xLex Ipar- és Szerzői Jogvédelmi Tanácsadó Bt., Budapest, 1068

 Benczúr u. 41. B. lph. 1. emelet 3. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 22 01150 / 7

A döntés tárgya:  Kutatási jelentés megküldése

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Dr. Szilas-Pintér Orsolya, Budapest, 1133 Váci út 116-118. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 22 02348 / 4

A döntés tárgya:  Felhívás hiánypótlásra

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Nagy Tünde Mária, Budapest, 1185 Csokonai u. 15. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 22 02349 / 4

A döntés tárgya:  Felhívás hiánypótlásra

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Nagy Tünde Mária, Budapest, 1185 Csokonai u. 15. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 22 02350 / 4

A döntés tárgya:  Felhívás hiánypótlásra

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Nagy Tünde Mária, Budapest, 1185 Csokonai u. 15. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 92 06356 / 9
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A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Wyeth Holdings LLC, Madison, New Jersey, 07940-0874 Five

 Giralda Farms (US)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 93 00605 / 16

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Hewlett Packard Enterprise Development LP, Houston, Texas,

 77070 11445 Compaq Center Drive West (US)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 93 00949 / 13

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: Sütő és Burger Ügyvédi Iroda, Budapest, 1054 205. Szabadság tér 7.

 (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 93 00958 / 14

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Vigh Levente, Budapest, 1025 Vöröstorony utca 5 II/1a. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: M 93 01912 / 11

A döntés tárgya:  Értesítés védjegyoltalom megújításának lehetőségéről

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe: CCA Adó és Pénzügyi Tanácsadó, Menedzser Zrt., Budapest, 1148

 Fogarasi út 58. (HU)

A döntés ügyszáma és az intézkedés száma: P 18 00124 / 28

A döntés tárgya:  Felhívás hiánypótlásra és nyilatkozattételre

A címzett(ek) neve(i) és utolsó ismert címe:  Vi-At Plasmawave UG, Nürnberg, 90403 Adlerstrasse 28. (DE)

A rovat 139 darab közlést tartalmaz. 
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