
NEMZETI VÉDJEGYKÖZLEMÉNYEK

Védjegybejelentések meghirdetése

 ( 210 ) M 21 04143

 ( 220 ) 2021.12.07.

 ( 731 )  Woodpecker Acquisitions Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Partos & Noblet Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Science Park

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

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

 37    Építési [építkezési] és javítási szolgáltatások; ácsmunkák; állványozás; betörésvédelmi riasztórendszerek

felszerelése és javítása; bútorok beszerelésével és összeszerelésével kapcsolatos szolgáltatások; csővezetékek

építése és karbantartása; elektromos berendezések üzembe helyezése és javítása; építés; építkezések felügyelete

[irányítás]; fűtőberendezések üzembe helyezése és javítása; gépek üzembe helyezése, karbantartása és javítása;

kárpitozás; kemencék, kazánok üzembe helyezése és javítása; külső és belső festés; légkondicionáló berendezések

telepítése és javítása; rozsdamentesítés; szegecselés; tapétázás; tűzriasztók felszerelése és javítása; vakolás;

 villanyszerelők által nyújtott szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 00275

 ( 220 ) 2022.01.27.

 ( 731 )  MySkill Betéti Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Hámori Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) myskillhr.com

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

vállalkozás működésében és vezetésében; adatfeldolgozási szolgáltatások [irodai tevékenységek]; adatindexek

összeállítása kereskedelmi vagy reklámcéllal; adatkutatás számítógépes fájlokban; adatok frissítése és

karbantartása számítógépes adatbázisokban; adminisztratív támogatás pályázati felhívások megválaszolásához;

állásközvetítő irodák, [állásközvetítés, munkaközvetítés]; átmeneti üzletmenedzsment; befolyásoló marketing;

beszerzői szolgáltatások [szolgáltatások beszerzése más cégeknek]; célzott marketing; gazdasági előrejelzések;

hirdetési- és reklámszolgáltatások; információk számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk

 számítógépes adatbázisokba való rendezése; üzleti tárgyú kutatások és értékelések.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; emberek szellemi

képességeinek fejlesztésével kapcsolatban nyújtott szolgáltatások; a (bármely formában) személyek nevelésére

vonatkozó szolgáltatások; coaching [tréning]; előadások rendezése; eszmecserék, kollokviumok szervezése és

 lebonyolítása; fordítás és tolmácsolás.

 ( 210 ) M 22 00362

 ( 220 ) 2022.02.08.

 ( 731 )  Royal Borház Európa Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Mészáros Ügyvédi Iroda, Miskolc

 ( 541 ) Kicsitmás cuvée

 ( 511 )  33    Borok; alkoholos borok; asztali borok; csendes borok; édes borok; eredet-megjelöléssel védett borok; forralt

borok; megerősített borok; oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott borok; rozé borok; szeszezett borok;

pezsgős borok; bor alapú italok; bort tartalmazó italok (fröccsök); desszertborok; fehér habzóborok; fehérbor;

 főzőbor; habzó szőlőbor; habzóbor, pezsgő.

 ( 210 ) M 22 00527

 ( 220 ) 2022.02.23.
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 ( 731 )  Aldi Magyarország Élelmiszer Bt., Biatorbágy (HU)

 ( 740 )  Ormai, Papp és Társai CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   39    Online vásárolt termékek házhoz szállítása.

 ( 210 ) M 22 00642

 ( 220 ) 2022.03.07.

 ( 731 )  Briós Reggeliző Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Váradi Bence Patrik, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Éttermi szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 00671

 ( 220 ) 2022.03.08.

 ( 731 )  Győri Likőrgyár Zrt., Győr (HU)

 ( 740 )  dr. Bercsényi Erika, Győr

 ( 554 )

 

 ( 511 )   33    Pálinka földrajzi jelzés termékleírásának megfelelő pálinkák.

 ( 210 ) M 22 01056

 ( 220 ) 2022.04.21.

 ( 731 )  Sri Handayani, Budapest (HU)

 ( 541 ) Baliayu balinéz masszázs szalon

 ( 511 )  44    Masszázs; lávaköves masszázs; masszázs szolgáltatások; mélyszöveti masszázs; shiatsu masszázs; thai

 masszázs; emberi higiéniai és szépségápolási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 01060

 ( 220 ) 2022.04.21.

 ( 731 )  Sri Handayani, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 masszázs; emberi higiéniai és szépségápolási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 01161

 ( 220 ) 2022.05.03.

 ( 731 )  Németh Gábor Zsoltné, Budapest (HU)

 ( 541 ) Családinet
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 ( 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 01174

 ( 220 ) 2022.05.04.

 ( 731 )  Harászi Tünde, Téglás (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   14    Nemesfémek és ötvözeteik; ékszerek, drágakövek és féldrágakövek; órák és más időmérő eszközök.

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

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

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

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

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

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

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

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

 szószok és egyéb fűszerek; jég [fagyott víz].

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

 40    Függönykészítés; függönyök gyártása rendelésre; függönyvarrás; gyümölcsfacsarás mások számára;

gyümölcspréselés; hulladék újrahasznosítása; italos palackok újrahasznosítása; kenyér egyedi igények szerinti

előállítása; képek tárgyakra való nyomtatása; kézimunka [egyedi gyártás]; papír újrahasznosítása; pólónyomás,

pólónyomtatás; ruhák átalakítása [igény szerinti gyártás]; újrahasznosítás; újrahasznosítási szolgáltatások;

hulladék és szemét újrahasznosítása; levegőtisztítás és vízkezelés; nyomtatási, nyomdai szolgáltatások;

 élelmiszerek és italok tartósítása.

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

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

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

 ( 210 ) M 22 01439

 ( 220 ) 2022.05.31.

 ( 731 )  Unique Effect Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Melicher Csilla, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  37    Építőipari szolgáltatások, építés, építkezések felügyelete [irányítás], építkezéshez kapcsolódó konzultáció,

 építési tanácsadó szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 01472

 ( 220 ) 2022.06.02.

 ( 731 )  Miskolci Egyetem, Miskolc (HU)

 ( 740 )  Danubia Szabadalmi és Jogi Iroda Kft., Budapest
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( 546 )

 ( 511 )   14    Kulcstartók, kitűzők, autós jelek, gombok nemesfémből.

 16    Nyomtatott kiadványok, könyvek, jegyzetek, publikációk; tanítási és oktatási anyagok (készülékek

kivételével); papír-írószer áruk, naptárak, fényképek, naplók, noteszok, képeslapok, pecsétbélyegzők, füzet, toll,

írószerek, jegyzettömb; papír, karton; jegyek, kártyák, katalógusok, brosúrák, mappák, papírszatyrok,

papírdobozok, papírtasakok, csomagolópapírok, nyomtatványok, nyomtatott publikációk, kották, nyomtatott

reklámanyagok, nyomtatott papír ajándéktárgyak, mappák, papírszalvéták, könyvjelzők; nyomdaipari termékek;

könyvkötészeti anyagok; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek

részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); csomagolásra szolgáló műanyag tasakok, fóliák,

 műanyagból készült szatyrok; nyomdabetűk; klisék.

  21    Étkészletek, tányérok, poharak, bögrék, korsók.

  24    Zászlók textilből vagy műanyagból, textiláruk-foltok.

  25    Ruházati cikkek, pólók, nyakkendők, sálak, sapkák, nyakpánt.

 ( 210 ) M 22 01473

 ( 220 ) 2022.06.02.

 ( 731 )  Miskolci Egyetem, Miskolc (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )   14    Kulcstartók, kitűzők, autós jelek, gombok nemesfémből.

 16    Nyomtatott kiadványok, könyvek, jegyzetek, publikációk; tanítási és oktatási anyagok (készülékek

kivételével); papír-írószer áruk, naptárak, fényképek, naplók, noteszok, képeslapok, pecsétbélyegzők, füzet, toll,

írószerek, jegyzettömb; papír, karton; jegyek, kártyák, katalógusok, brosúrák, mappák, papírszatyrok,

papírdobozok, papírtasakok, csomagolópapírok, nyomtatványok, nyomtatott publikációk, kották, nyomtatott

reklámanyagok, nyomtatott papír ajándéktárgyak, mappák, papírszalvéták, könyvjelzők; nyomdaipari termékek;

könyvkötészeti anyagok; papíripari cikkek; papíripari vagy háztartási ragasztóanyagok; anyagok művészek

részére; ecsetek; írógépek és irodai cikkek (bútorok kivételével); csomagolásra szolgáló műanyag tasakok, fóliák,

 műanyagból készült szatyrok; nyomdabetűk; klisék.

  21    Étkészletek, tányérok, poharak, bögrék, korsók.

  24    Zászlók textilből vagy műanyagból, textiláruk-foltok.

  25    Ruházati cikkek, pólók, nyakkendők, sálak, sapkák, nyakpánt.

 ( 210 ) M 22 01649

 ( 220 ) 2022.06.24.

 ( 731 )  speedzone.hu Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   16    Dekorációs és művészeti anyagok és hordozók; matricák.

  18    Utazótáskák, bőröndök, tárcák és más hordozóeszközök; kulcstartó.

  21    Poharak, ivóedények, bárcikkek.

  25    Ruházati termékek.

 35    Reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; közönségszolgálati szolgáltatások; közösségi média és
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ahhoz tartozó felületek, közösségi csatornák használata reklámozás céljából; továbbá ezen felületeken való

 hirdetések közzététele.

  41    Audio-, video- és multimédiás termékek gyártása, fényképezés, videófelvételek készítése.

 ( 210 ) M 22 01817

 ( 220 ) 2022.07.08.

 ( 731 )  Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 541 ) Rác Thermal Bath

 ( 511 )   44    Orvosi szolgáltatások, higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

 ( 210 ) M 22 01818

 ( 220 ) 2022.07.08.

 ( 731 )  Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 541 ) Rácz Thermal Bath

 ( 511 )   44    Orvosi szolgáltatások, higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

 ( 210 ) M 22 01819

 ( 220 ) 2022.07.08.

 ( 731 )  Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 541 ) Rácz Gyógyfürdő

 ( 511 )   44    Orvosi szolgáltatások, higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

 ( 210 ) M 22 01820

 ( 220 ) 2022.07.08.

 ( 731 )  Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 541 ) Rác Fürdő

 ( 511 )   44    Orvosi szolgáltatások, higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek részére.

 ( 210 ) M 22 01861

 ( 220 ) 2022.07.13.

 ( 731 )  MÁTRAHOLDING Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Gold Communications Kft., Budapest

 ( 541 ) ChocoLux

 ( 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.

 30    Csokoládé; csokoládé bevonatú kávé; kakaó; csokoládé tartalmú müzli, és más gabonakészítmények;

csokoládés péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé tartalmú fagylalt, szorbetek és más ehető

 jégkrémek; csokoládés szószok.

 ( 210 ) M 22 01875

 ( 220 ) 2021.02.19.

 ( 731 )  Sörműves Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) GENTLE BASTARD

 ( 511 )  32    Sör alapú italok; üdítőitalok; ízesített sörök; sörök és sörtermékek; kézműves sörök; készítmények

 italokhoz; sörök; alkoholmentes italok.

 33    Alkoholos gyümölcskivonatok; alkoholos esszenciák; koktélok; szeszes italok; előre kikevert szeszesitalok;
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alkoholos készítmények italok készítéséhez; alkoholos kivonatok; borok; alacsony alkoholtartalmú italok;

 almabor; készítmények alkoholos italok készítéséhez; alkoholos italok (sörök kivételével).

 ( 210 ) M 22 01985

 ( 220 ) 2022.07.29.

 ( 731 )  Spade Kft., Budapest (HU)

 ( 541 ) ökokuckó

 ( 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 01987

 ( 220 ) 2022.07.31.

 ( 731 )  e.com-CERT Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  42    Folyamatkövetés minőségbiztosítás céljából; gépek és berendezések ellenőrzése, üzemellenőrzés;

környezetvédelmi vizsgálatok; környezetvédelmi vizsgálati és ellenőrzési szolgáltatások; mások által nyújtott

szolgáltatások tesztelése, elemzése és értékelése tanúsítási célokra; megfelelőség vizsgálati szolgáltatások;

minőségbiztosítási és hitelesítési szolgáltatások; minőségbiztosítási konzultáció, tanácsadás; minőségbiztosítási

szolgáltatások nyújtása; minőségellenőrzéssel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; minőségellenőrzés;

minőségellenőrzés és -vizsgálat; minőségellenőrzési szolgáltatások; minőségellenőrzési tesztelés [vizsgálatok];

minőségvizsgálat; szolgáltatások minőségellenőrzése; tanúsítás [minőségellenőrzés]; szabványos és nem

 szabványos menedzsment rendszerek, folyamatműködések auditálása és tanúsítása.

 ( 210 ) M 22 02022

 ( 220 ) 2022.08.04.

 ( 731 )  Danubius Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Sztanó Helga, Budapest

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 22 02083

 ( 220 ) 2022.08.12.

 ( 731 )  Raj Péter, Csemő (HU)

 Szabó Szilárd Balázs, Gödöllő (HU)

 Major Zoltán, Szeged (HU)

 ( 740 )  Raj Péter, Csemő

  

( 546 )

 ( 511 )  1    Műtrágyák, trágyafélék.
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 ( 210 ) M 22 02088

 ( 220 ) 2022.08.12.

 ( 731 )  Raj Péter, Csemő (HU)

 Szabó Szilárd Balázs, Gödöllő (HU)

 Major Zoltán, Szeged (HU)

 ( 740 )  Raj Péter, Csemő

  
( 546 )

 ( 511 )  1    Műtrágyák, trágyafélék.

 ( 210 ) M 22 02089

 ( 220 ) 2022.08.12.

 ( 731 )  Szabó Szilárd Balázs, Gödöllő (HU)

 Raj Péter, Csemő (HU)

 Major Zoltán, Szeged (HU)

 ( 740 )  Raj Péter, Csemő

  
( 546 )

 ( 511 )  1    Műtrágyák, trágyafélék.

 ( 210 ) M 22 02091

 ( 220 ) 2022.08.12.

 ( 731 )  Szabó Szilárd Balázs, Gödöllő (HU)

 Raj Péter, Csemő (HU)

 Major Zoltán, Szeged (HU)

 ( 740 )  Raj Péter, Csemő

  

( 546 )

 ( 511 )  1    Műtrágyák, trágyafélék.

 ( 210 ) M 22 02092

 ( 220 ) 2022.08.12.

 ( 731 )  Szabó Szilárd Balázs, Gödöllő (HU)

 Raj Péter, Csemő (HU)

 Major Zoltán, Szeged (HU)

 ( 740 )  Raj Péter, Csemő

  

( 546 )

 ( 511 )  1    Műtrágyák.

 ( 210 ) M 22 02093

 ( 220 ) 2022.08.12.

 ( 731 )  Szabó Szilárd Balázs, Gödöllő (HU)

 Raj Péter, Csemő (HU)

 Major Zoltán, Szeged (HU)

 ( 740 )  Raj Péter, Csemő

  
( 546 )
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 ( 511 )  1    Műtrágyák.

 ( 210 ) M 22 02117

 ( 220 ) 2022.08.16.

 ( 731 )  Fedor Vilmos, Miskolc (HU)

 ( 740 )  Z. Tóth Ügyvédi Iroda, Miskolc

 ( 541 ) Szinva Örökség Napok

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

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 22 02125

 ( 220 ) 2022.08.16.

 ( 731 )  Szappan Róbert, Pásztó (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )  9    Háztartási napelemek, ipari napelemek, napelemek áramtermeléshez, inverterek energiaellátáshoz.

  11    Hőszivattyúk, központi klímaberendezések, kazánok, bojlerek, vízmelegítők, napelemek fűtéshez.

 ( 210 ) M 22 02135

 ( 220 ) 2022.08.19.

 ( 731 )  Ethicoffee Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Hegedüs Dániel Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   11    Kávépörkölőgépek; elektromos kávéfőzőgépek; elektromos kávéfőzők.

  21    Kávéfőzők, nem elektromos; kávédarálók; kávéscsészék.

  30    Etiópiából származó kávék [pörkölt, porított, szemcsés formában vagy italokban]; kávébab.

  43    Etiópiai származású kávétermékekhez kapcsolódó kávéház; kávéházak; kávéházi szolgáltatás.

 ( 210 ) M 22 02193

 ( 220 ) 2022.08.26.

 ( 731 )  Vigh Levente, Budakeszi (HU)

 ( 541 ) Klimin Slim Night, változókori fogyás és átaludt éjszakák

 ( 511 )  5    Étrend-kiegészítők emberek és állatok számára.

 ( 210 ) M 22 02226

 ( 220 ) 2022.06.01.

 ( 731 )  Adventum Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Hümpfner Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Adventum

 ( 511 )  35    Reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; üzleti segítségnyújtás, menedzseri és adminisztratív

szolgáltatások; árverési szolgáltatások; adásvételi szerződések készítése harmadik felek számára; alkalmazotti

részvényprogramokkal kapcsolatos adminisztratív szolgáltatások; automatikus újrarendelési szolgáltatás

vállalatok számára; alkoholos italok beszerzésével kapcsolatos szolgáltatások [áruk vásárlása más vállalkozások

számára]; beszerzési szolgáltatások; beszerzési ügynökségi szolgáltatások; árajánlatok termékekre vagy
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szolgáltatásokra; árak összehasonlítására épülő vásárlási szolgáltatások; árelemző szolgáltatások; áru és

szolgáltatás vásárlásával és értékesítésével kapcsolatos szerződések közvetítése; árubeszerzés másik vállalkozás

megbízásából; árubeszerzéssel kapcsolatos tanácsadói és konzultációs szolgáltatások; árubeszerzéssel és

-értékesítéssel kapcsolatos szerződések tárgyalása; áruk adásvételéről szóló szerződések harmadik személyek

számára való készítése; áruk eladására és beszerzésére vonatkozó megállapodások közvetítése; áruk mások

megbízásából történő vásárlásával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; áruk és szolgáltatások beszerzéséhez

kapcsolódó szaktanácsadás; áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; áruk és

szolgáltatások vásárlására és eladására vonatkozó szerződések megkötése mások megbízásából; árukkal

kapcsolatos ajánlatok nyújtása a fogyasztók számára kereskedelmi célokból; árukkal és szolgáltatásokkal

kapcsolatos fogyasztói adatok nyújtása; áruvásárlás lebonyolítása harmadik feleknek; árösszehasonlító

szolgáltatások; beszerzői szolgáltatások [áruk, illetve szolgáltatások beszerzése más cégeknek]; eladási

módszerekkel kapcsolatos információnyújtás; energiaár-összehasonlítási szolgáltatások; energiaszolgáltatásra

vonatkozó szerződések közbeszerzése; fogyasztási termékjavaslatok rendelkezésre bocsátása; fogyasztói

terméktanácsadás; értékesítési adminisztráció; értékesítési menedzsment-szolgáltatások; értékesítési technikákkal

és értékesítési programokkal kapcsolatos konzultáció; értékesítéssel kapcsolatos információk szolgáltatása;

fogyasztói termékekkel kapcsolatos információ nyújtása; fogyasztói termékinformációk biztosítása

kozmetikumokkal kapcsolatban; fogyasztói termékinformációk biztosítása laptopokhoz kapcsolódóan; fogyasztói

termékinformációk biztosítása étel- vagy italtermékekhez kapcsolódóan; hivatali megrendelések feldolgozása;

import és export szolgáltatások; import ügynökségek; import-export ügynökségek; import-export ügynökségek az

energia területén; információs csomagokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése; információs médiához

kapcsolódó előfizetések ügyintézése; internetes szolgáltatásokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése; jótállási

igények adminisztratív feldolgozása; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói

tanácsadás]; kereskedelmi információk nyújtása fogyasztóknak; kereskedelmi információk és tanácsadás

biztosítása a fogyasztók részére a kozmetikai termékek területén; kereskedelmi információk és tanácsadás

biztosítása a fogyasztók részére a sminktermékek területén; kereskedelmi információk és tanácsadás biztosítása a

fogyasztók részére a szépségápolási termékek területén; kereskedelmi kamara kereskedelem ösztönzésével

kapcsolatos szolgáltatásai; kereskedelmi kamara vállalkozások ösztönzésével kapcsolatos szolgáltatásai;

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

kereskedelmi tranzakciók lebonyolítása és kereskedelmi szerződések készítése; kereskedelmi tranzakciók

tárgyalása és lebonyolítása távközlési rendszerek útján; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és megállapodások

kötése harmadik fél számára; kereskedelmi tranzakciókhoz kapcsolódó tanácsadó szolgáltatások; kereskedelmi

ügyletek tárgyalása; kereskedelmi üzletek közvetítése; laptopokkal kapcsolatos fogyasztói terméktanácsadás;

külkereskedelmi információk és konzultáció; megrendelések költségszámításával kapcsolatos tanácsadás,

konzultáció; más forgalmazók szolgáltatásainak reklámozása, lehetővé téve a fogyasztók számára, hogy

kényelmesen megtekinthessék és összehasonlíthassák ezen forgalmazók szolgáltatásait; mások megbízásából,

különféle biztosítási szolgáltatások csoportosítása, lehetővé téve az ügyfelek számára a szolgáltatások megfelelő

összehasonlítását és beszerzését; mások megbízásából, különféle telekommunikációs szolgáltatások

csoportosítása, lehetővé téve az ügyfelek számára a szolgáltatások megfelelő összehasonlítását és beszerzését;

nagykereskedelmi rendelési szolgáltatások; szerződések közvetítése; szerződések tárgyalása az egészségügyi

ellátásért fizetőkkel; szerződéses kereskedelmi szolgáltatások megszervezése harmadik felekkel; szolgáltatások

nyújtására vonatkozó szerződések intézése mások megbízásából; számítógépes megrendelések adminisztratív

feldolgozása; távközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése; telefonon vagy számítógépen

leadott megrendelések adminisztratív feldolgozása; telemarketing szolgáltatások; termékek adásvételével

kapcsolatos üzleti bemutatkozások készítése; termékek eladásáról és vételéről szóló szerződések közvetítése;

termékek eladásáról és vételéről szóló szerződések lebonyolítása; termékek eladásával kapcsolatos szerződések

közvetítése harmadik személyek számára; termékek eladásával és szolgáltatások biztosításával kapcsolatos üzleti

közvetítői és tanácsadói szolgáltatások; termékek és szolgáltatások beszerzése más vállalatok számára;

termékértékesítési rangsorolási információk; vállalatok nevében történő áruvásárlással kapcsolatos tanácsadási
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szolgáltatások; vásárlási megrendelések ügyintézése; vásárlói megrendelések adminisztratív feldolgozása postai

csomagküldő vállalatok által biztosított szolgáltatások keretében; vásárlói termékinformációk nyújtása az

interneten; ügyfélközvetítéssel kapcsolatos adminisztratív szolgáltatások ügyvédeknek; ügyintézés ipari és

kereskedelmi vállalatok megbízásából irodaszerek beszerzése területén; üzleti adminisztrációs szolgáltatások

internetes eladások feldolgozására; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő

 vállalkozók összehozásával kapcsolatosan.

 36    Adománygyűjtés és pénzügyi szponzorálás; biztosítási szolgáltatások; előre fizetett kártyák és értékbónok

kibocsátása; ingatlannal kapcsolatos szolgáltatások; pénzügyi becslési szolgáltatások; pénzügyi, monetáris és

 banki szolgáltatások; széfszolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 02237

 ( 220 ) 2022.08.30.

 ( 731 )  Ghibli Szállítmányozási Kft., Budapest (HU)

  
( 546 )

 ( 511 )   39    Szállítmányozás, logisztika, raktározás, áruk csomagolása.

 ( 210 ) M 22 02238

 ( 220 ) 2022.08.30.

 ( 731 )  Song Zhenhuan, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dukkon Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Vendéglátás (élelmezés); étel- és italkészítés; étel- és italkészítési szolgáltatások; étel előkészítés; ételek és

italok felszolgálása; ételek és italok felszolgálása éttermi vendégek számára; ételek és italok készítése és

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

 ételkészítési szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; kínai éttermek szolgáltatásai.

 ( 210 ) M 22 02241

 ( 220 ) 2022.08.30.

 ( 731 )  Smartoons Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  S. HORVÁTH ÜGYVÉDI IRODA, Szentendre

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Autós kiegészítőkkel kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások; a következő árukkal kapcsolatos

kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi szolgáltatások: autómagnók, autórádiók,

autóhangszórók, autós videokamerák, autós audioberendezések, autós multimédiás lejátszók, autók műszerfalaira

szerelhető kamerák, autós audiovizuális szórakoztató rendszerek, autós szivargyújtó aljzatokhoz kialakított

USB-töltők, autós szórakoztató rendszerek [ICE], rádiók járművekbe, erősítők járművekbe, mélynyomók

járművekhez, hangszórók járművekhez, kamerák járművekhez, DVD-lejátszók, hi-fi audio készülékek,

 berendezések, hi-fi berendezések.

 ( 210 ) M 22 02242

 ( 220 ) 2022.08.30.

 ( 731 )  Mészáros Árpád Zsolt, Dunakeszi (HU)
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( 546 )

 ( 511 ) 5    Étrend-kiegészítők; étrend-kiegészítő italok; táplálékkiegészítők; vitaminok; aminosavakat tartalmazó

 étrend-kiegészítők.

  32    Energiaitalok; üdítőitalok; ásványvíz; vitamintartalmú italok.

 ( 210 ) M 22 02243

 ( 220 ) 2022.08.31.

 ( 731 )  ITC LIMITED, Kolkata-700071, State of West Bengal (IN)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) AASHIRVAAD

 ( 511 )  30    Lisztek és más gabonakészítmények; snack ételek [gabona alapú -]; búzaliszt; atta [liszt]; maida [liszt]; rizs;

metélt tészta, nudli, galuska; lisztet tartalmazó tészta; hüvelyesekből készült liszt; só; fűszerek; curry [fűszer];

kávé, tea, kakaó és helyettesítőik; rizs, tészta és metélt tészta, nudli, galuska; tápióka és szágó; kenyér,

péksütemények és cukrászsütemények; csokoládé; jégkrém, fagylalt, szörbetek, jégfrissítők italokhoz, ételekhez;

cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só, fűszerek és ízesítőszerek, tartósított gyógynövények; ecet,

 szószok, fűszeres mártások; jég [fagyott víz].

 ( 210 ) M 22 02264

 ( 220 ) 2022.04.25.

 ( 731 )  Adventum Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Hümpfner Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Dekorációs és művészeti anyagok és hordozók; művészeti alkotások és szobrocskák papírból és kartonból,

építészmodellek; nyomtatott anyagok, papír- írószeráru és tanszerek; papír és karton; papírból készült

szűrőanyagok; papírból, kartonból vagy műanyagból készült tasakok és cikkek árucikkek csomagolásához és

tárolásához; elültethető magpapír [irodaszerek]; higiéniai papír kéztörlők; kartonpapír poháralátétek;

koktélesernyők papírból; ételcsomagoló papír; papír- vagy műanyaglapok nedvesség ellenőrzésére élelmiszerek

csomagolásánál; papíralátétek ivópoharakhoz; papírból készült asztaldíszek; papírból készült kendők kozmetikai

használatra; papírból készült poháralátétek; papírcsipke; papírcsipke alátétek; papírok fiókok kibélelésére,

illatosítva vagy anélkül; polcpapír; selyempapír; sminkeltávolító papírkendők; söralátétek papírból; tányéralátét

kartonpapírból; tányéralátétek kartonból; virágcserépburkolók papírból; zászlók papírból; zászlófüzér papírból;

 ültetőkártyák.

 35    Üzleti segítségnyújtás, menedzseri és adminisztratív szolgáltatások; reklámozási, marketing és promóciós

szolgáltatások; árverési szolgáltatások; adásvételi szerződések készítése harmadik felek számára; alkalmazotti

részvényprogramokkal kapcsolatos adminisztratív szolgáltatások; automatikus újrarendelési szolgáltatás

vállalatok számára; beszerzési szolgáltatások; beszerzési ügynökségi szolgáltatások; árajánlatok termékekre vagy

szolgáltatásokra; árak összehasonlítására épülő vásárlási szolgáltatások; árelemző szolgáltatások; áru és

szolgáltatás vásárlásával és értékesítésével kapcsolatos szerződések közvetítése; árubeszerzés másik vállalkozás

megbízásából; áruk adásvételéről szóló szerződések harmadik személyek számára való készítése; áruk eladására

és beszerzésére vonatkozó megállapodások közvetítése; áruk mások megbízásából történő vásárlásával

kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; áruk és szolgáltatások beszerzéséhez kapcsolódó szaktanácsadás; áruk és

szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; áruk és szolgáltatások vásárlására és eladására

vonatkozó szerződések megkötése mások megbízásából; árukkal kapcsolatos ajánlatok nyújtása a fogyasztók
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számára kereskedelmi célokból; árukkal és szolgáltatásokkal kapcsolatos fogyasztói adatok nyújtása;

árösszehasonlító szolgáltatások; beszerzői szolgáltatások [áruk, illetve szolgáltatások beszerzése más cégeknek];

díjszabással kapcsolatos tájékoztató és tanácsadó szolgáltatások; eladási módszerekkel kapcsolatos

információnyújtás; elektronikus folyóiratokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése; export promóciós

szolgáltatások; exportügynökségi szolgáltatások; fogyasztási termékjavaslatok rendelkezésre bocsátása;

fogyasztói terméktanácsadás; értékesítési adminisztráció; értékesítési menedzsment-szolgáltatások; értékesítési

technikákkal és értékesítési programokkal kapcsolatos konzultáció; értékesítéssel kapcsolatos információk

szolgáltatása; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi

információk nyújtása fogyasztóknak; kereskedelmi információk és tanácsadás biztosítása a fogyasztók részére a

kozmetikai termékek területén; kereskedelmi információk és tanácsadás biztosítása a fogyasztók részére a

sminktermékek területén; kereskedelmi információk és tanácsadás biztosítása a fogyasztók részére a

szépségápolási termékek területén; kereskedelmi kamara kereskedelem ösztönzésével kapcsolatos szolgáltatásai;

kereskedelmi kamara vállalkozások ösztönzésével kapcsolatos szolgáltatásai; kereskedelmi és gazdasági

kapcsolatok közvetítése; megrendelések felvételéhez kapcsolódó adminisztrációs szolgáltatások; megrendelések

költségszámításával kapcsolatos tanácsadás, konzultáció; megvásárolni szánt termékek és áruk kiválasztásával

kapcsolatos információnyújtás és tanácsadás a fogyasztók számára; más forgalmazók szolgáltatásainak

reklámozása, lehetővé téve a fogyasztók számára, hogy kényelmesen megtekinthessék és összehasonlíthassák

ezen forgalmazók szolgáltatásait; mások megbízásából, különféle biztosítási szolgáltatások csoportosítása,

lehetővé téve az ügyfelek számára a szolgáltatások megfelelő összehasonlítását és beszerzését; mások

megbízásából, különféle telekommunikációs szolgáltatások csoportosítása, lehetővé téve az ügyfelek számára a

szolgáltatások megfelelő összehasonlítását és beszerzését; médiacsomagokhoz kapcsolódó előfizetések

ügyintézése; nagykereskedelmi rendelési szolgáltatások; név- és címalapú listákkal kapcsolatos ügynöki

tevékenység; szerződéses kereskedelmi szolgáltatások megszervezése harmadik felekkel; szolgáltatások

nyújtására vonatkozó szerződések intézése mások megbízásából; vásárlói termékinformációk nyújtása az

interneten; ügyfél közvetítéssel kapcsolatos adminisztratív szolgáltatások ügyvédeknek; ügyintézés ipari és

kereskedelmi vállalatok megbízásából irodaszerek beszerzése területén; üzleti adminisztrációs szolgáltatások

internetes eladások feldolgozására; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő

 vállalkozók összehozásával kapcsolatosan.

 36    Adománygyűjtés és pénzügyi szponzorálás; biztosítási szolgáltatások; előre fizetett kártyák és értékbónok

kibocsátása; ingatlannal kapcsolatos szolgáltatások; pénzügyi becslési szolgáltatások; pénzügyi, monetáris és

 banki szolgáltatások; széfszolgáltatások.

 41    Fordítás és tolmácsolás; jegyfoglalás és foglalási szolgáltatások oktatási, szórakoztató és

sporttevékenységekhez, illetve -rendezvényekhez; kiadói és híradói, beszámolói szolgáltatások, illetve szövegek

 írása; oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások; oktatás, szórakozás és sport.

 ( 210 ) M 22 02265

 ( 220 ) 2022.06.01.

 ( 731 )  Adventum Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Hümpfner Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Adventum Group

 ( 511 )  35    Reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások; üzleti segítségnyújtás, menedzseri és adminisztratív

szolgáltatások; adásvételi szerződések készítése harmadik felek számára; alkalmazotti részvényprogramokkal

kapcsolatos adminisztratív szolgáltatások; beszerzési szolgáltatások; beszerzési ügynökségi szolgáltatások;

árubeszerzéssel kapcsolatos tanácsadói és konzultációs szolgáltatások; áruk adásvételéről szóló szerződések

harmadik személyek számára való készítése; áruk eladására és beszerzésére vonatkozó megállapodások

közvetítése; áruk mások megbízásából történő vásárlásával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; áruk és

szolgáltatások beszerzéséhez kapcsolódó szaktanácsadás; áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi

ügyintézése; áruk és szolgáltatások vásárlására és eladására vonatkozó szerződések megkötése mások
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megbízásából; árukkal kapcsolatos ajánlatok nyújtása a fogyasztók számára kereskedelmi célokból; árukkal és

szolgáltatásokkal kapcsolatos fogyasztói adatok nyújtása; áruvásárlás lebonyolítása harmadik feleknek;

árösszehasonlító szolgáltatások; beszerzői szolgáltatások [áruk, illetve szolgáltatások beszerzése más cégeknek];

díjszabással kapcsolatos tájékoztató és tanácsadó szolgáltatások; eladási módszerekkel kapcsolatos

információnyújtás; előfizetés információs médiacsomagra; előfizetések elektronikus folyóiratokra; előfizetések

távközlés útján nyújtott adatbázis-szolgáltatásokra; exportügynökségi szolgáltatások; export promóciós

szolgáltatások; fogyasztói terméktanácsadás; értékesítési adminisztráció értékesítési menedzsment-szolgáltatások

értékesítési technikákkal és értékesítési programokkal kapcsolatos konzultáció; értékesítéssel kapcsolatos

információk szolgáltatása; fogyasztói termékekkel kapcsolatos információ nyújtása; hivatali megrendelések

feldolgozása; információs csomagokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése; internetes szolgáltatásokhoz

kapcsolódó előfizetések ügyintézése; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak [fogyasztói

tanácsadás]; kereskedelmi információk nyújtása fogyasztóknak; kereskedelmi információk és tanácsadás

biztosítása a fogyasztók részére a kozmetikai termékek területén; kereskedelmi információk és tanácsadás

biztosítása a fogyasztók részére a sminktermékek területén; kereskedelmi információk és tanácsadás biztosítása a

fogyasztók részére a szépségápolási termékek területén; kereskedelmi kamara kereskedelem ösztönzésével

kapcsolatos szolgáltatásai; kereskedelmi kamara vállalkozások ösztönzésével kapcsolatos szolgáltatásai;

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

kereskedelmi tranzakciók lebonyolítása és kereskedelmi szerződések készítése; kereskedelmi tranzakciók

tárgyalása és lebonyolítása távközlési rendszerek útján; kereskedelmi tranzakciók tárgyalása és megállapodások

kötése harmadik fél számára; kereskedelmi tranzakciókhoz kapcsolódó tanácsadó szolgáltatások; kereskedelmi

ügyletek tárgyalása; kereskedelmi üzletek közvetítése; külkereskedelmi információk és konzultáció; laptopokkal

kapcsolatos fogyasztói terméktanácsadás; megrendelések felvételéhez kapcsolódó adminisztrációs szolgáltatások;

megrendelések költségszámításával kapcsolatos tanácsadás, konzultáció; más forgalmazók szolgáltatásainak

reklámozása, lehetővé téve a fogyasztók számára, hogy kényelmesen megtekinthessék és összehasonlíthassák

ezen forgalmazók szolgáltatásait; mások megbízásából, különféle biztosítási szolgáltatások csoportosítása,

lehetővé téve az ügyfelek számára a szolgáltatások megfelelő összehasonlítását és beszerzését; mások

megbízásából, különféle telekommunikációs szolgáltatások csoportosítása, lehetővé téve az ügyfelek számára a

szolgáltatások megfelelő összehasonlítását és beszerzését; név- és címalapú listákkal kapcsolatos ügynöki

tevékenység; szerződések közvetítése; szerződések tárgyalása az egészségügyi ellátásért fizetőkkel; szerződéses

kereskedelmi szolgáltatások megszervezése harmadik felekkel; pályázatra érkező árajánlatok összegyűjtése;

rendelések elektronikus feldolgozása; rendelési szolgáltatások megbízásra; szolgáltatások nyújtására vonatkozó

szerződések intézése mások megbízásából; telemarketing szolgáltatások; termékek adásvételével kapcsolatos

üzleti bemutatkozások készítése; termékek eladásáról és vételéről szóló szerződések közvetítése; termékek

eladásáról és vételéről szóló szerződések lebonyolítása; termékek eladásával kapcsolatos szerződések közvetítése

harmadik személyek számára; termékek eladásával és szolgáltatások biztosításával kapcsolatos üzleti közvetítői

és tanácsadói szolgáltatások; termékek és szolgáltatások beszerzése más vállalatok számára; termékértékesítési

rangsorolási információk; vállalatok nevében történő áruvásárlással kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások;

vásárlói termékinformációk nyújtása az interneten; ügyfélközvetítéssel kapcsolatos adminisztratív szolgáltatások

 ügyvédeknek; ügyintézés ipari és kereskedelmi vállalatok megbízásából irodaszerek beszerzése területén.

 36    Adománygyűjtés és pénzügyi szponzorálás; biztosítási szolgáltatások; előre fizetett kártyák és értékbónok

kibocsátása; ingatlannal kapcsolatos szolgáltatások; pénzügyi becslési szolgáltatások; pénzügyi, monetáris és

 banki szolgáltatások; széfszolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 02266

 ( 220 ) 2022.04.25.

 ( 731 )  Adventum Befektetési Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Hümpfner Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  16    Dekorációs és művészeti anyagok és hordozók; művészeti alkotások és szobrocskák papírból és kartonból,

építészmodellek; nyomtatott anyagok, papír- írószeráru és tanszerek; papír és karton; papírból készült

szűrőanyagok; papírból, kartonból vagy műanyagból készült tasakok és cikkek árucikkek csomagolásához és

tárolásához; cellulózkendők háztartási célokra; cellulózkendők kozmetikai célokra; durva papírkendők [pipere

célokra]; díszek kartonpapírból élelmiszerekhez; egészségügyi papír, WC-papír; eldobható szalvéták; elültethető

magpapír [irodaszerek]; illatosított papír fiók aljának bevonására; kartonpapír poháralátétek; koktélesernyők

papírból; ételcsomagoló papír; konyhai papírtörlők [tekercsek]; nedvszívó papír; papír alátétek; papír

asztaldíszek; papír asztalterítők; papír feliratok, zászlók; papír koktélalátétek; papír kávéfilterek; papír kéztörlők;

papír szemeteszsákok; papír szemeteszsákok [háztartási használatra]; papír törlőkendők; papír vízszűrők; papír-

vagy műanyaglapok nedvesség ellenőrzésére élelmiszerek csomagolásánál; papíralátétek ivópoharakhoz; papírból

készült asztaldíszek; papírból készült kendők kozmetikai használatra; papírból készült poháralátétek; papírcsipke

alátétek; papírok fiókok kibélelésére, illatosítva vagy anélkül; polcpapír; selyempapír; tányéralátét

kartonpapírból; tányéralátétek kartonból; virágcserépburkolók papírból; zászlófüzér papírból; zászlók papírból;

 ültetőkártyák.

 35    Üzleti segítségnyújtás, menedzseri és adminisztratív szolgáltatások; reklámozási, marketing és promóciós

szolgáltatások; árverési szolgáltatások; adásvételi szerződések készítése harmadik felek számára; alkalmazotti

részvényprogramokkal kapcsolatos adminisztratív szolgáltatások; automatikus újrarendelési szolgáltatás

vállalatok számára; beszerzési szolgáltatások; beszerzési ügynökségi szolgáltatások; árajánlatok termékekre vagy

szolgáltatásokra; árak összehasonlítására épülő vásárlási szolgáltatások; árelemző szolgáltatások; áru és

szolgáltatás vásárlásával és értékesítésével kapcsolatos szerződések közvetítése; árubeszerzés másik vállalkozás

megbízásából; árubeszerzéssel kapcsolatos tanácsadói és konzultációs szolgáltatások; árubeszerzéssel és

-értékesítéssel kapcsolatos szerződések tárgyalása; áruk adásvételéről szóló szerződések harmadik személyek

számára való készítése; áruk eladására és beszerzésére vonatkozó megállapodások közvetítése; áruk mások

megbízásából történő vásárlásával kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; áruk és szolgáltatások beszerzéséhez

kapcsolódó szaktanácsadás; áruk és szolgáltatások engedélyezésének kereskedelmi ügyintézése; áruk és

szolgáltatások vásárlására és eladására vonatkozó szerződések megkötése mások megbízásából; árukkal

kapcsolatos ajánlatok nyújtása a fogyasztók számára kereskedelmi célokból; árukkal és szolgáltatásokkal

kapcsolatos fogyasztói adatok nyújtása; áruvásárlás lebonyolítása harmadik feleknek; árösszehasonlító

szolgáltatások; fogyasztói terméktanácsadás; értékesítési adminisztráció; értékesítési

menedzsment-szolgáltatások; értékesítési technikákkal és értékesítési programokkal kapcsolatos konzultáció;

értékesítéssel kapcsolatos információk szolgáltatása; kereskedelmi információ és tanácsadás fogyasztóknak

[fogyasztói tanácsadás]; kereskedelmi információk nyújtása fogyasztóknak; kereskedelmi információk és

tanácsadás biztosítása a fogyasztók részére a kozmetikai termékek területén; kereskedelmi információk és

tanácsadás biztosítása a fogyasztók részére a sminktermékek területén; kereskedelmi információk és tanácsadás

biztosítása a fogyasztók részére a szépségápolási termékek területén; kereskedelmi kamara kereskedelem

ösztönzésével kapcsolatos szolgáltatásai; kereskedelmi kamara vállalkozások ösztönzésével kapcsolatos

szolgáltatásai; kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok közvetítése; megrendelések felvételéhez kapcsolódó

adminisztrációs szolgáltatások; megrendelések költségszámításával kapcsolatos tanácsadás, konzultáció;

megvásárolni szánt termékek és áruk kiválasztásával kapcsolatos információnyújtás és tanácsadás a fogyasztók

számára; más forgalmazók szolgáltatásainak reklámozása, lehetővé téve a fogyasztók számára, hogy kényelmesen

megtekinthessék és összehasonlíthassák ezen forgalmazók szolgáltatásait; mások megbízásából, különféle

biztosítási szolgáltatások csoportosítása, lehetővé téve az ügyfelek számára a szolgáltatások megfelelő

összehasonlítását és beszerzését; mások megbízásából, különféle telekommunikációs szolgáltatások

csoportosítása, lehetővé téve az ügyfelek számára a szolgáltatások megfelelő összehasonlítását és beszerzését;
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médiacsomagokhoz kapcsolódó előfizetések ügyintézése; nagykereskedelmi rendelési szolgáltatások; név- és

címalapú listákkal kapcsolatos ügynöki tevékenység; online árösszehasonlítási szolgáltatások; szerződések

tárgyalása az egészségügyi ellátásért fizetőkkel; szerződéses kereskedelmi szolgáltatások megszervezése

harmadik felekkel; szolgáltatások nyújtására vonatkozó szerződések intézése mások megbízásából; számítógépes

megrendelések adminisztratív feldolgozása; vásárlói termékinformációk nyújtása az interneten;

ügyfélközvetítéssel kapcsolatos adminisztratív szolgáltatások ügyvédeknek; ügyintézés ipari és kereskedelmi

vállalatok megbízásából irodaszerek beszerzése területén; üzleti adminisztrációs szolgáltatások internetes

eladások feldolgozására; üzleti közvetítési szolgáltatások potenciális magánbefektetők és tőkét igénylő

 vállalkozók összehozásával kapcsolatosan.

 36    Adománygyűjtés és pénzügyi szponzorálás; biztosítási szolgáltatások; előre fizetett kártyák és értékbónok

kibocsátása; ingatlannal kapcsolatos szolgáltatások; pénzügyi becslési szolgáltatások; pénzügyi, monetáris és

 banki szolgáltatások; széfszolgáltatások.

 41    Fordítás és tolmácsolás; jegyfoglalás és foglalási szolgáltatások oktatási, szórakoztató és

sporttevékenységekhez, illetve -rendezvényekhez; kiadói és híradói, beszámolói szolgáltatások, illetve szövegek

 írása; oktatási, szórakoztatási és sportszolgáltatások; oktatás, szórakozás és sport.

 ( 210 ) M 22 02306

 ( 220 ) 2022.09.07.

 ( 731 )  EAT GREEK Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

  

( 546 )

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

 ( 210 ) M 22 02312

 ( 220 ) 2022.09.08.

 ( 731 )  Luo Jiandong, Budapest (HU)

 ( 541 ) NOODLE TEA

 ( 511 )   43    Vendéglátás, zöld teás tészta felszolgálása.

 ( 210 ) M 22 02313

 ( 220 ) 2022.09.08.

 ( 731 )  Luo Jiandong, Budapest (HU)

 ( 541 ) JACK NOODLE

 ( 511 )   43    Vendéglátás elvitelre; vendéglátási szolgáltatások, étel-ital.

 ( 210 ) M 22 02315

 ( 220 ) 2022.09.08.

 ( 731 )  Spider Mentőcsoport Támogatói Egyesület, Miskolc (HU)

  

( 546 )

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

állatgyógyászati és egészségügyi készítményekhez és gyógyászati eszközökhöz kapcsolódó nagykereskedelmi
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szolgáltatások; gyógyszerészeti, állatgyógyászati és higiéniai készítmények, valamint gyógyászati eszközök kis-

és nagykereskedelme; hirdetési- és reklámszolgáltatások; honlapforgalom optimalizálása; információk

számítógépes adatbázisokba való gyűjtése; információk számítógépes adatbázisokba való rendezése; írott

kommunikáció és adatok regisztrálása; marketing szolgáltatások; rádiós reklámozás; reklámanyagok (röplapok,

prospektusok, nyomtatványok, áruminták) terjesztése; reklámfilmek készítése; reklámszövegek írása;

reklámszövegek publikálása; reklámterjesztés; online hirdetői tevékenység számítógépes hálózaton; televíziós

 reklámozás; szabadtéri reklámozás, hirdetés.

 41    Nevelés; szakmai képzés; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; állatidomítás, kiképzés;

audioberendezések kölcsönzése; bentlakásos iskolák; elektronikus kiadványszerkesztés; filmforgalmazás;

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

filmbemutatók; forgatókönyvírás; forgatókönyvírás, nem reklámcélra; fotóriportok készítése; golflétesítmények

üzemeltetése; gyakorlati képzés (szemléltetés); konferenciák szervezése és lebonyolítása; kulturális vagy oktatási

célú kiállítások szervezése; mentorálás; mikrofilmezés; oktatás biztosítása; oktatási információs szolgáltatások;

oktatási vizsgáztatás; rádió- és televízióműsorok készítése; sportversenyek rendezése; szabadidős létesítmények

üzemeltetése; szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tájékoztatás; szakmai átképzés; személyes oktatófórumok

rendezése és levezetése; szemináriumok szervezése és lebonyolítása; szórakoztatási szolgáltatások; táboroztatás;

versenyek szervezése (oktatás vagy szórakoztatás); videorögzítés; videoszalagok vágása; videoszerkesztési

szolgáltatások eseményekhez; elektronikus könyvek és folyóiratok online publikálása; sportlétesítmények

 üzemeltetése.

  45    Eltűnt személyek felkutatása; szellemi tulajdon licenszelése; szerzői jogok kezelése.

 ( 210 ) M 22 02319

 ( 220 ) 2022.09.08.

 ( 731 )  Gergely Gábor János, Ópusztaszer (HU)

  

( 546 )

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

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 210 ) M 22 02320

 ( 220 ) 2022.09.08.

 ( 731 )  Bestway Inflatables & Material Corp., Shanghai (CN)

 ( 300 )  3020220050834 2022.03.21. DE

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  1    Víz tisztításához használt vegyszerek; kémiai tesztpapír; lakmuszpapír.

 3    Tisztítószerek.

 6    Szórófejek, fúvókák fémből; támoszlopok, cölöpök fémből; fémlétrák; úszómedencék [fémszerkezetek].

7    Vízpumpák, vízszivattyúk; úszómedencékhez való elektromos vízszivattyúk; vízszivattyúk vízszűrő

egységekhez; szivattyúk ellenáramos úszáshoz; sűrített levegős szivattyúk; vákuumszivattyúk [gépek]; szivattyúk

[gépek]; levegőszivattyúk; szelepek [géprészek]; szelepek szivattyúkhoz; kapcsolószelepek sűrített levegőhöz;

vezérlőszelepek sűrített levegőhöz; szívószelepek légkompresszorokhoz; tisztítógépek és berendezések,

elektromos; központi porszívó berendezések; úszómedence tisztító gépek; seprőgépek medencékhez és részeik;

 automata úszómedence tisztító gépek és részeik.
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 8    Levegőpumpák, kézi.

9    Vakításgátló szemüvegek; védőmaszkok, nem gyógyászati használatra; mentőgyűrűk; mentőmellények;

búvárruhák; védősisakok sportoláshoz; légzőmaszkok nem mesterséges lélegeztetéshez; búvármaszkok,

búvárálarcok; légzőkészülékek víz alatti úszáshoz; búvárkesztyűk; füldugók búvároknak; mentőövek;

orrcsipeszek búvárok és úszók részére; szűrők légzőmaszkokhoz; légzőkészülékek légszűrésre; védőszemüvegek

 sportoláshoz; edzésszimulátorok sportoláshoz; hőmérők, nem gyógyászati használatra.

 11    Spa kádak, hidromasszázs kádak; hidromasszázs fúvókák; fürdőkádak; hidromasszázs fürdőberendezések;

vízszűrő berendezések; vízsterilizáló berendezések; úszómedence-klórozó berendezések; fertőtlenítő készülékek,

berendezések; fertőtlenítőszer-adagolók toalettekhez, WC-khez; fertőtlenítőszer-adagolók mosdókhoz;

fertőtlenítőszer-adagolók úszómedencékhez; szűrők pezsgőfürdőkhöz; fűtőberendezések [víz]; szűrők vízszűrő

berendezésekhez; vízszűrő és víztisztító eszközök [kivéve gépek] és az ezekhez való cserélhető patronok;

 víztisztító, sótalanító és szabályozó berendezések; berendezések úszómedencék klórozására.

 12    Hajók; szerelvények hajókhoz; felfújható csónakok; evezőlapátok; motoros hajók/kisebb hajók; légpárnás

 járművek; kenuk; felfújható kenuk; kajakok; felfújható kajakok; kajak evezőlapátok; szerelvények kajakokhoz.

 19    Dúcok, támfák, nem fémből; úszómedencék [nem fém szerkezetek]; árbócok, nem fémből; lépcsőfokok,

 nem fémből.

 20    Felfújható bútorok; tartozékok felfújható bútor matracokhoz; felfújható székek; tartozékok felfújható

székekhez; úsztatható, felfújható fotelek; tartozékok úsztatható, felfújható fotelekhez; hordozható fürdő ülések

csecsemőknek, fürdőkádakhoz; úsztatható, felfújható matracok [gumimatracok]; tartozékok úsztatható, felfújható

matracokhoz [gumimatracokhoz]; nem gyógyászati célú légágyak; tartozékok légágyakhoz; felfújható párnák,

nem gyógyászati használatra; légpárnák nem gyógyászati használatra; felfújható reklámtárgyak; hálómatracok;

 kempingmatracok; úszó konténerek, nem fémből.

 21    Hűtőtasakok, jégakkuk élelmiszerek és italok hűtéséhez; felfújható babakádak; bébifürdőkádak, hordozható;

állványok hordozható babakádakhoz; kézi működtetésű, nem elektromos tisztítóberendezés úszómedencékhez;

kézi működtetésű, nem elektromos úszómedence tisztító eszközök, nevezetesen cserélhető szívó- vagy szűrőfejjel

ellátott rúd, újrahasznosítható gyűjtőtasakkal ellátott tisztítófej; kézi működtetésű, nem elektromos úszómedence

 szűrő hálók.

 22    Sátrak; tartozékok sátrakhoz; zuhanysátrak; fedőponyvák úszómedencékhez; sátorlapok; vitorlák;

 tartozékok vitorlákhoz; függőágyak; ponyvák, napellenzők műanyagból.

 24    Hálózsákok; tartozékok hálózsákokhoz; szúnyoghálók; tartozékok szúnyoghálókhoz; baldachinok,

 díszmennyezetek, ágyakhoz.

  25    Fürdőruhák, úszódresszek.

 28    Társasjátékok; szörfdeszkák; surfski kajakok; hegymászó hevederek; árbócok szörfdeszkákhoz;

úszómedencék [játékcikkek]; békatalpak úszáshoz; úszóövek; úszókarikák; úszómellények, úszódzsekik;

paddleboardok; SUP [stand up paddle] állva evezős szörfdeszkák; tartozékok SUP [stand up paddle] állva evezős

szörfdeszkákhoz; felfújható úszómedencék [játékok]; játékszerek; csúszdák [játékszerek]; darts; darts játékok;

felfújható tárgyak úszómedencében való használatra; felfújható játékok úszómedencékbe; vízi játékok; felfújható

játékok; strandlabdák; felfújható labdák sportoláshoz; felfújható ráülős játékok; felfújható játékok csónakok

formájában; légi járműveket mintázó felfújható játékok; felfújható medencék szabadidős használatra; tartozékok

szabadidős tevékenységekhez használt felfújható medencékhez; úszófelszerelések; játékok fürdőkádba; kültéri

játékok; úszódeszkák [kickboardok]; szánkók, bobok [játékok]; felfújható gumibelsők szabadidős vízi

tevékenységekhez; hócsúszkák; felfújható úszóeszközök; karúszók; lebegő eszközök úszáshoz; vízi csúszdák;

 vízisportokhoz használt deszkák; felfújható úszószigetek; tartozékok felfújható úszószigetekhez.

 ( 210 ) M 22 02386

 ( 220 ) 2022.09.15.

 ( 731 )  Pannon Tessera Hospitalis Zrt., Győr (HU)

 ( 740 )  Dr. Bíró Ádám Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  41    Konferenciák szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; oktatás biztosítása;

 versenyek szervezése [oktatás vagy szórakoztatás]; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz].

 43    Bárszolgáltatások; étel és ital catering; éttermi szolgáltatások; gyorséttermek, snack bárok; kávéházak;

panziók; szállásbiztosítás nyaralók számára; szállásfoglalás; szállodai szálláshely szolgáltatások; szállodai

 szobafoglalás, szállásfoglalás; terembérlés találkozókhoz [tárgyalótermek].

 44    Aromaterápiás szolgáltatások; egészségfürdő szolgáltatások; egészséggel kapcsolatos tanácsadó

 szolgáltatások; fodrászat, manikűr, masszázs, szauna szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 02387

 ( 220 ) 2022.09.15.

 ( 731 )  Daróczi Norbert, Érd (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  9    Szoftverek.

  35    Vállalatirányítási segítségnyújtás.

 ( 210 ) M 22 02388

 ( 220 ) 2022.09.15.

 ( 731 )  Daróczi Norbert, Érd (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  9    Szoftver; képzési szoftverek; letölthető tanfolyami anyagok.

 ( 210 ) M 22 02390

 ( 220 ) 2022.09.15.

 ( 731 )  Sole-Mizo Zrt., Szeged (HU)

 ( 740 )  Szűcs Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Tej, sajt, vaj, joghurt és egyéb tejtermékek.

 ( 210 ) M 22 02445

 ( 220 ) 2022.09.21.

 ( 731 )  EXELTIS HEALTHCARE, S.L, AZUQUECA DE HENARES (Guadalajara) (ES)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

 ( 541 ) DEDULOX

 ( 511 )  5    Antidepresszánsok.
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 ( 210 ) M 22 02448

 ( 220 ) 2022.09.22.

 ( 731 )  Turcsányi Ildikó, Velence (HU)

 ( 740 )  KRIVIK Ügyvédi Iroda, Kecskemét

 ( 541 ) Neuropoints Fejlesztő Központ

 ( 511 )   41    Nevelés.

 ( 210 ) M 22 02451

 ( 220 ) 2022.09.22.

 ( 731 )  Network4 Media Group S.a.r.l., Luxembourg (LU)

 ( 740 )  Árva Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Hirdetési felület, idő és média szolgáltatása és bérbeadása; reklám, marketing és promóciós anyagok

terjesztése; reklámozás, marketing és promóciós konzultáció, tanácsadó és segítségnyújtási szolgáltatások;

termékbemutatók és termék megjelenítési szolgáltatások; adatbázisokkal kapcsolatos reklámozási szolgáltatások;

audio-vizuális bemutatók készítése reklámcélokra; audiovizuális eszközökkel nyújtott üzleti promóciós

szolgáltatások; blogger-elérési szolgáltatások; célzott marketing; hirdetési hely, idő és média rendelkezésre

bocsátása; áruértékesítéssel kapcsolatos reklámszolgáltatások; digitális hálózatok útján nyújtott marketing

szolgáltatások; digitális marketing; digitális reklámszolgáltatások; direkt marketing szolgáltatások; egyéni

reklámok elkészítése mások számára; eladási, értékesítési promóciók; értékesítési promóció audiovizuális média

használatával; értékesítési promóciós szolgáltatások; hangfelvételek készítése reklámcélokra; hirdetés

elektronikus hirdetőtáblán; hirdetés elektronikus médián, főként interneten keresztül; hirdetés folyóiratokban,

prospektusokban és újságokban; hirdetés magazinokban; hirdetési és reklámozási szolgáltatások televíziós,

rádiós, postai úton; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások, valamint a hozzájuk

kapcsolódó tanácsadás; hirdetéssel, reklámozással kapcsolatos információ gyűjtése; hirdetésszervezés; internetes

reklámozási szolgáltatások; kereskedelmi marketing [nem értékesítés]; kereskedelmi promóciós szolgáltatások;

kereskedelmi reklámszövegek készítése; könyvekhez kapcsolódó hirdetési szolgáltatások; marketing kampányok;

marketing szolgáltatások; marketingszolgáltatások az éttermek területén; marketingtervek elkészítése;

marketingügynökségi szolgáltatások; merchandising szolgáltatások; mások termékeinek és szolgáltatásainak

bemutatása televíziós bemutatók segítségével; mások termékeinek és szolgáltatásainak reklámozása; média- és

reklámtervek, -koncepciók készítése és megvalósítása; nyomdaipari termékek megjelenítése reklámcélból;

nyomtatott anyagok elektronikus megjelentetése reklámcélra; online reklámozás; online weblapok népszerűsítése,

reklámozása és marketingje; online reklám- és marketingszolgáltatások; promóciós események szervezése és

lebonyolítása; promóciós szolgáltatások; rádió- és tévéreklámok gyártása és forgalmazása; rádiós és televíziós

reklámozás; rádiós és televíziós reklámügynökség hirdetési szolgáltatásai; reklám és marketing; reklám- és

marketingszolgáltatások blogokon keresztül biztosítva; reklám- és marketingszolgáltatások kommunikációs

csatornákon keresztül biztosítva; reklámanyagok megjelentetése; reklámfilmek készítése; reklámkampányok

kidolgozása vállalkozások számára; reklámok elkészítése; reklámok, hirdetések összeállítása; reklámozás

bannerekkel; reklámozási szolgáltatások; telemarketing szolgáltatások; televíziós reklámozás; televíziós vásárlási

műsorok készítése; televíziós és rádiós reklámok gyártása; televíziós, reklámcélú, terméket vagy szolgáltatást

bemutató műsorok készítése; termékbevezetések tervezése, szervezése; videofelvételek készítése reklámcélokra;

 vizuális reklámanyagok gyártása.

 38    Távközlési szolgáltatások; műsorszórási szolgáltatások; audio- és videoadatátvitellel kapcsolatos
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szolgáltatások; audio- és videotartalom műholdon keresztül történő továbbítása; digitális adatok távközlési

csatornák révén történő automatikus átvitele; digitális adatátviteli szolgáltatások; digitális audio és/vagy video

közvetítés távközlés útján; digitális hálózati távközlési szolgáltatások; digitális hálózatokon keresztül történő

videoátvitel; digitális kommunikációs szolgáltatások; elektronikus kereskedelemmel kapcsolatos távközlési

szolgáltatások; elektronikus képátviteli szolgáltatások; elektronikus kommunikációs hálózatok üzemeltetése;

elektronikus kommunikációs hálózatokhoz és elektronikus adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása; hang és

kép továbbítása műholdas vagy interaktív multimédiás hálózatokon; hang, videó és információ továbbítása; hang-

vagy képi felvételek hálózatokon keresztüli átvitele; hang- és adatátviteli szolgáltatások; hangok, képek, jelek és

adatok hálózati átvitele; hangok, képek, jelek és adatok kábeles átvitele; hangok, képek, jelek és adatok műholdas

átvitele; hangtovábbítás interaktív multimédiás hálózatokon keresztül; hírküldés, híradás [közvetítés]; információs

távközlés (beleértve a weboldalakat); információtovábbítás otthoni, háztartási célokra; információátvitel

távírógépen, műholdon keresztül; információátviteli szolgáltatások digitális hálózatokon keresztül; interaktív

távközlési szolgáltatások; interaktív televízióműsor-ajánlók sugárzása; jelszóval elérhető adatkommunikációs

szolgáltatások; jelszóval elérhető telematikai szolgáltatások; kommunikáció multinacionális távközlési

hálózatokon keresztül; kommunikációs hálózattal kapcsolatos konzultáció; képek műholdas közvetítése; képek

továbbítása műholdakkal; kommunikációs szolgáltatások; kommunikációs szolgáltatások képek elektronikus

átviteléhez; mobil médiaszolgáltatások szórakoztató médiatartalom elektronikus továbbítása formájában; mobil

telekommunikációs hálózati szolgáltatások; médiakommunikációval kapcsolatos információnyújtás; műholdas

adat-, hang- és képátvitel; műholdas hang- és képátvitel; műholdas televíziós adók működtetése;

televízió-műsorok fogadása az előfizetőknek való továbbküldés céljából; televízió-műsorok továbbítása,

közvetítése műholdon keresztül; televízióképernyőn megjelenő szöveg továbbítása, átvitele; videofilmek

 továbbítása; videófeltöltési szolgáltatások; videók digitális hálózatokon keresztül történő interaktív továbbítása.

 41    Audio-, video- és multimédiás termékek gyártása, fényképezés; audio- és vizuális média biztosítása

kommunikációs hálózatokon keresztül; élő televízióműsorok készítése; élő szórakoztató televízióműsorok

készítése; élő televízióműsorok készítése oktatáshoz; előre felvett szórakoztató anyagok bemutatása; feliratok

készítése filmekhez; fesztiválok szervezése; filmek bemutatása; filmes szórakoztatás; fotóriportok készítése;

gálák, díszünnepélyek rendezése; helyiségek biztosítása szórakoztatási célokra; könnyed szórakoztató műsorok

színrevitele; könnyed szórakoztató szolgáltatások; műholdas televíziós show-k; műholdas televíziós sorozatok;

meghallgatások televíziós tehetségkutató versenyekre; meghallgatások televíziós játékműsorokra; nem letölthető

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

és televízió-műsorok rendelkezésre bocsátása fizetős televízió útján; nem letölthető filmek és televízió-műsorok

rendelkezésre bocsátása pay-per view [fizetős] műsorszolgáltatás útján; nem letölthető televízió-műsorok

biztosítása digitális videotár szolgáltatások útján; népszerű szórakoztató szolgáltatások; oktatási célú

filmbemutatók; online interaktív szórakoztatás; online nem letölthető audiotartalmak biztosítása; online nem

letölthető képek biztosítása; online szórakoztatás; online szórakoztatás biztosítása játékshow-k formájában; rádió-

és televízió-műsorok készítése; rádiós és televíziós szórakoztató szolgáltatások; show-k gyártása; show-k

szervezése és bemutatása; show-k, műsorok rendezése; showműsorok készítése; showműsorok tervezése;

szórakoztatás IPTV-n keresztül; szórakoztatás biztosítása filmklipek formájában, weboldalon keresztül;

szórakoztatás biztosítása videók formájában, weboldalon keresztül; szórakoztatás folyamatosan zajló vetélkedők

formájában; szórakoztatás podcaston keresztül; szórakoztatás televíziós hírműsorok formájában; szórakoztatási

célú audiovizuális bemutató szolgáltatások; szórakoztatási célú show-k rendezése; szórakoztatási szolgáltatások

televízió-műsorok formájában; szórakoztató műsorok készítése közvetítés céljából; szórakoztató szolgáltatások

audio- és videofelvételek felhasználókhoz való rendelése céljából; szórakoztató szolgáltatások audio- és

videofelvételek megosztása céljából; szórakoztató szolgáltatások interaktív televízió-műsorok formájában;

szórakoztató szolgáltatások nyújtása televízión keresztül; szórakoztató szolgáltatások nyújtása videofilmeken

keresztül; televíziós díjátadók vendégül látása [szervezése]; televíziós hírműsorok szolgáltatása;

televízió-műsorokkal kapcsolatos információnyújtás; televíziós szórakoztatás; televíziós vetélkedők készítése;

televíziós, széles sávú, vezeték nélküli és online szórakoztatási tájékoztató szolgáltatások; vetélkedők, versenyek
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szervezése; videofilmek bemutatása; videós szórakoztató szolgáltatások; digitális videó, audió- és multimédia

 kiadási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 02454

 ( 220 ) 2022.09.22.

 ( 731 )  Egy a Természettel Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Sárhegyi és Társai Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  16    Autotípiák, fénykép metszetek; építészeti makettek; festmények; festmények és kalligráfiai munkák;

festmények [képek], keretezve vagy anélkül; festmények reprodukciói; festményjellegű portrék; grafikai

reprodukciók; grafikus ábrázolások; grafikus rajzok; képek; képek festmények formájában; képek nyomtatott

fényképek formájában; képek rajzok formájában; metszetek; művészeti grafikai nyomatok; művészi képek;

papírból készült 3D-s fali műalkotások; papírból készült faldekorációk; papírból készült figurák; papírfigurák;

papírmaséból készült díszítő szobrok; portrék, arcképek; rajzjellegű portrék; rajzok; szobrocskák, figurák

papírmaséból; a grafikai iparban használatos papírok; ajándékcsomagoláshoz papírmasni; anyagok művészek

részére; ceruzák; címkéző készülékek; dekorecsetek; ecsetek; fényképtartók; festőceruzák; festővászon;

íróecsetek; írószerek; műszaki rajz eszközök; művészceruzák; művészpapír; papír kitűzők; papírszalagok;

rajzceruzák; rajzecsetek; rajzeszközök; rajzpapír; sablonok ételek és italok díszítéséhez; színes tollak; színező

tollak; tollak (színes -); vonalzók; csomagolóanyagok; hullámkarton dobozok; hűtőtáskák, hűtőtasakok; irattartó

dobozok; karton ajándékdobozok; karton- vagy papírdobozok; kartondobozok; könyvborító fóliák; műanyag

ajándékcsomagolók; műanyag csomagolások; műanyag csomagolóanyagok; műanyag lapok csomagolásra;

műanyag zacskók csomagoláshoz; összecsukható papírdobozok; papír ajándéktasakok, zacskók; papír

bevásárlótáskák, szatyrok; papír- és kartondobozok; papírdobozok; 3D-s matricák, bármely felületre; adventi

naptárak; ajándékcímkék; ajándékcsomagoló kártyák; aláírt fényképek; asztali határidőnaplók; asztali irattartók,

laptartók; belépőjegyek; bélyeg; bőr könyvborítók; bőr könyvjelzők; borítékok; címkék, matricák; dossziék,

iratgyűjtők; falinaptárak; fényképek; füzetek; grafikák; határidőnaplók; írásfüzetek; irattartók; irodai kellékek;

irodaszerek; képeslapok; matrica; mappák; naplók, naptárak; névjegykártyák; noteszok; nyomdaipari termékek;

nyomtatott kártyák; nyomtatott oklevelek; nyomtatott vizuális anyagok; papírlapok [papíráruk]; szórólapok;

 üdvözlőkártyák; üdvözlőlapok; karton; papír.

 41    Blogírási szolgáltatások; brosúrák kiadása; böngészhető kiadványok megjelentetése az interneten vagy

globális számítógépes hálózaton; dokumentumok kiadása; elektronikus formátumú magazinok megjelentetése az

interneten; elektronikus kiadványok megjelentetése; elektronikus könyvek és folyóiratok online publikálása;

elektronikus kiadványszerkesztés; évkönyvek kiadása; fényképek közzététele; fogyasztói magazinok kiadása;

folyóiratok kiadása; folyóiratok multimédiás megjelentetése; folyóiratok publikálása; forgatókönyvírás; füzetek

kiadása; hírlevelek kiadása; írott szövegek szerkesztése; képeket tartalmazó nyomtatott anyagok szerkesztése,

nem reklámcélokra; kiadás/megjelentetés (könyv -); kiadói szolgáltatások; kiadványok megjelentetése; könyv- és

folyóirat kiadás; könyvek és folyóiratok kiadása; könyvek és magazinok megjelentetése; nyomtatott anyagok

multimédiás kiadása; nyomtatványok kiadása; oktatási anyagok kiadása; oktatáshoz kapcsolódó nyomtatott

anyagok kiadása; oktatási célú nyomtatványok kiadása; számítógépes kiadói szolgáltatások; szövegek és képek

megjelentetése, elektronikus formában is, kivéve reklámcélra; szövegek kiadása; szövegírás; újságkiadás; újságok

kiadása; újságok megjelentetése; előadások szervezése; képzési célú kiállítások, bemutatók szervezése; kiállítási

szolgáltatások oktatási célokra; kiállítási szolgáltatások szórakoztatási célokra; kiállítások lebonyolítása

szórakoztatási célokra; kiállítások megszervezése oktatási célokra; kiállítások rendezése oktatási célokra;
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kiállítások szervezése oktatási célokra; konferencia szolgáltatások; konferenciák szervezése; konferenciák

 szervezése és lebonyolítása; audio-, film-, video- és televíziós felvétellel kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 02456

 ( 220 ) 2022.09.22.

 ( 731 )  Novotrading Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 7    Axiális kompresszorok; csavar légkompresszorok; dugattyúk kompresszorokhoz; dugattyús kompresszorok;

elektromos forgó kompresszorok; elektromos kompresszorok; fűrészpor elszívó berendezések; fúvókák mint

gépalkatrészek; gázkompresszorok; hidraulikus kosok; ipari fúvógépek; kompresszorok; kompresszorok [gépek];

kompresszorok gépek kiszárításához; kompresszorok gépekhez; kompresszorok, mint gépek, motorok és

hajtóművek részei; légfúvó gépek; légkondenzátorok [kompresszorok]; légkezelő berendezésekhez való

kompresszorok; légsűrítők [gépek]; légsűrítők járművekhez; levegő befúvók; levegőelszívó gépek;

levegőszivattyúk; levegőztető szivattyúk; magas hőmérsékletű szivattyúk; motorok kompresszorokhoz;

nagynyomású szivattyúk; pneumatikus szivattyúk; robotkompresszorok; rotációs kompresszorok; rotációs

légkompresszorok; rotációs szivattyúk; sűrített levegős gépek; sűrített levegős robotszivattyúk; sűrített levegős

szivattyúk; szivattyú tengelyek; szivattyúberendezések; gépek részét képező sztátorok, állórészek; kefék mint

generátorok alkatrészei; sztátorok, állórészek [gépek részei]; festékszórók; gépek, szerszámgépek, erőgépek;

mezőgazdasági szerszámok, kézi szerszámok kivételével; fújópisztolyok, felfújópisztolyok, festékszóró

pisztolyok, homokfúvó pisztolyok, pneumatikus mosópisztolyok, kompresszor kiegészítő szettek, tömlők,

 spiráltömlők, pneumatikus szűrők, levegőelőkészítők, kerékfújók, pneumatikus zsírzópisztolyok.

 ( 210 ) M 22 02458

 ( 220 ) 2022.09.22.

 ( 731 )  Chef Premiere Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ulviczki Éva, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Sütemény és főző kurzusok szervezése; sütemény és főző kurzusok lebonyolítása.

 ( 210 ) M 22 02459

 ( 220 ) 2022.09.23.

 ( 731 )  dr. Bűdi Máté János, Kecskemét (HU)

 ( 541 ) DJBUDI

 ( 511 )  41    Sportoktatási szolgáltatások; sportneveléssel kapcsolatos információk; coaching [tréning]; pénzügyekkel

kapcsolatos coaching; személyi coaching [képzés]; oktatási szolgáltatások coaching formájában; coaching

gazdasági és menedzselési témákban; képzési vagy oktatási szolgáltatások life coaching [életvezetési tanácsadás]

területén; masszázs oktatás; meditációs képzés, tréning; meditációs gyakorlatok tanítása; meditációval

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

 kapcsolatos oktatási szolgáltatások; harcművészeti oktatás; jogi oktatási szolgáltatások.

  44    Meditációs szolgáltatások; masszázs szolgáltatások.

 45    Vallási szertartások levezetése; vallási összejövetelek lebonyolítása; vallási összejövetelek szervezése;

mediációs szolgáltatások; békéltető szolgáltatások; jogi információs szolgáltatások; alternatív vitarendezési

szolgáltatások [jogi szolgáltatások]; jogi közvetítői, közbenjárási szolgáltatások; pro bono jogi szolgáltatások;

 jogi szolgáltatások.
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 ( 210 ) M 22 02460

 ( 220 ) 2022.09.23.

 ( 731 )  Bárdos Pincészet Korlátolt Felelősségű Társaság, Nagyréde (HU)

 ( 740 )  Berzétei és Abonyi Ügyvédi Iroda, Gyöngyös

 ( 541 ) IMPERIAL CUVÉE

 ( 511 )   33    Alkoholtartalmú italok.

 ( 210 ) M 22 02462

 ( 220 ) 2022.09.23.

 ( 731 )  Mesonoxian Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság, Göd (HU)

 ( 740 )  Dr. Sebestyén Anna, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  11    Csillárok; csillár függők; lámpák; LED-lámpák; mennyezeti világítótestek; lámpatestek, burkolatok és

 ernyők világításhoz; világítótestek, lámpatestek.

 20    Bútorok és lakberendezési tárgyak; ágyak, ágyneműk, matracok, párnák, díszpárnák; kanapék; keretek;

szekrények (bútorok); tükrök (ezüstözött üveg); asztalok [bútor]; székek [ülések]; famunkák, faalkotások;

 művészeti tárgyak fából, viaszból, gipszből vagy műanyagból; szőnyegek, takarók gyerek járókákhoz.

 35    Bútorok kis- és nagykereskedelme; bútorok online kereskedelme; reklámozás; üzleti menedzsment;

lakberendezési tárgyak, lámpák, szőnyegek kis- és nagykereskedelme; lakberendezési tárgyak, lámpák,

szőnyegek online kereskedelme; árubemutatás; árubemutatók szervezése kereskedelmi célokra; áruk bemutatása

kommunikációs médiában, kiskereskedelmi célokból; áruk és szolgáltatások bemutatása elektronikus eszközök

segítségével, az úgynevezett teleshopping és home shopping szolgáltatások számára is; bemutatás

[promóciós/reklámozási célokra]; bemutatók szervezése kereskedelmi célokra; kirakatrendezés; promóciós,

reklám célú árubemutatás; rendezvények, kiállítások, vásárok és bemutatók szervezése kereskedelmi, promóciós

és reklámozási célokra; reklámok és kereskedelmi hirdetések terjesztése; értékesítési adminisztráció;

kereskedelmi tranzakciók lebonyolítása és kereskedelmi szerződések készítése; online rendelési szolgáltatások;

vásárlási megrendelések ügyintézése; kereskedelmi és üzleti kapcsolattartási adatok biztosítása interneten;

 kereskedelmi menedzsment.

 ( 210 ) M 22 02463

 ( 220 ) 2022.09.23.

 ( 731 )  Horváth Benedek, Kecskemét (HU)

 ( 740 )  Dr. Markó József, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 7    Boronák; centrifugális darálók; centrifugális szivattyúk; csapágyak; csapágyházak; aprítógépek; ekék; emelő

berendezések; emelő szerkezetek; földmunkagépek; fúvógépek gabona kompressziójához, kifúvásához és

szállításához; fűnyírók; gabonarostáló gépek, gabonarosták; hóekék; kaszáló- és aratógépek; kések; kévekötő
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gépek; keverőgépek; konvejorok, szállítószalagok; kultivátorok; malomipari gépek; mezőgazdasági eszközök,

nem kézzel működtetett; mezőgazdasági felvonók, elevátorok; mezőgazdasági gépek; motoros kultivátorok;

őrlőgépek; permetezőgépek; rakodórámpák; szecskavágók; szénaforgató gépek; sziták, rosták, szűrők (gépek

 vagy géprészek); szőlőprések; takarmányprések; talajművelő gépek; tejipari gépek; vetőgépek; zúzógépek.

 29    Alkoholban tartósított gyümölcsök; almapüré; aludttej; angolszalonna; bab, tartósított; baromfi, nem élő;

bogyós gyümölcsök, konzervált; borsó, tartósított; burgonya-alapú gombócok; burgonyapehely;

csemegekukorica, elkészített; csemegeuborka; csokoládés mogyoróvaj; csontleves, húsleves; csontolaj, étkezési;

darált mandula; datolya; disznóhús; disznózsír; dzsemek, lekvárok [nem citrusfélékből]; előkészített gyümölcsök;

erjesztett tejes italok étkezési célokra; étkezési kókuszolaj; étkezési kukoricaolaj; étkezési olajok; fagyasztott

 gyümölcsök.

 30    Árpa őrlemény; babliszt; bors [ételízesítő]; briós; burgonyaliszt; búzacsíra emberi fogyasztásra; búzadara;

búzaliszt; chips [gabonakészítmény]; croissant-ok; cukor; cukorból készült tortadíszek; cukormáz

süteményekhez; csokoládé; csokoládé alapú szendvicskrémek; csokoládéból készült tortadíszek; csokoládés

italok tejjel; csokoládés italporok; dara emberi fogyasztásra; darált fokhagyma [fűszer]; diófélékből készült

 lisztek; dióféléket tartalmazó kenhető csokoládék; durva árpaliszt; ecet; édesgyökér [cukrászáru].

 31    Árpa; articsóka, friss; bab, friss; bogyók [friss gyümölcsök]; borókabogyó; borsó, friss; burgonya, friss;

búza; búzacsíra állati fogyasztásra; cékla, friss; cikória, friss; citrusgyümölcs, friss; cukkini, friss; élő állatok; élő

 baromfi; élő halak; élő heringek; élő lazac; élő szardínia; erősítő takarmány állatoknak.

 32    Alkoholmentes almabor; alkoholmentes aperitifek; alkoholmentes gyümölcsitalok; alkoholmentes

gyümölcskivonatok; alkoholmentes italok; alkoholmentes koktélok; alkoholmentes teaízű italok; ásványvíz

[italok]; asztali vizek; citromos sör [shandy]; energiaitalok; gyömbéres üdítőital; gyümölcslevek;

gyümölcsnektárok, alkoholmentes; limonádék; mustok; paradicsomlevek [italok]; pasztillák szénsavas italokhoz;

porok szénsavas italokhoz; proteinnel dúsított sportitalok; rizsalapú italok, melyek nem tej pótlók; smoothie-k

[gyümölcs- vagy zöldségitalok]; söralapú koktélok; sörbetek [italok]; sörcefre; sörök; szénsavas víz; szódavíz;

 szódavizek; szójaalapú italok, nem tejpótlók; szőlőmust; szörpök italokhoz; szörpök limonádékhoz.

 33    Alkoholos esszenciák; alkoholos gyümölcskivonatok; alkoholos italok (sörök kivételével); alkoholos

kivonatok; almabor; ánizslikőr, anisette; aperitifek; arak [rizspálinka]; bor alapú italok; borok; brandy, borpárlat;

cukornád alapú alkoholos italok; cseresznyepálinka; digesztívek [likőrök és szeszes italok]; égetett szeszesitalok;

gabonaalapú desztillált alkoholos italok; gin; gyomorkeserű [bitter] italok; gyümölcstartalmú alkoholos italok;

 kevert alkoholos italok, nem söralapú; koktélok.

 ( 210 ) M 22 02465

 ( 220 ) 2022.09.23.

 ( 731 )  NUTRITIVE Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Tass Balázs, Pilisszentiván

  

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

  39    Szállítás; áruk csomagolása és raktározása; utazásszervezés.

 ( 210 ) M 22 02489

 ( 220 ) 2022.09.26.

 ( 731 )  CLMUSIC Kulturális Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Hirka és Pazár Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Budapest Film Orchestra

 ( 511 )   35    Zenei koncertek promóciója.

 41    Élőzenés koncertek; koncertek szervezése, lebonyolítása és rendezése; koncertszolgáltatások; koncertek

szervezésével, lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások;

szórakoztatási szolgáltatások koncertelőadások formájában; zenei koncertek bemutatása; hangversenyek,

koncertek szervezése és lebonyolítása; szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek; jegyfoglalási

szolgáltatások koncertekre; filmes és zenei produkciókkal kapcsolatos tanácsadás; zenék, videók és filmek

 szerkesztési utómunkálatainak elvégzése.

 ( 210 ) M 22 02490

 ( 220 ) 2022.09.26.

 ( 731 )  BaLeInvest Szolgáltató és Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság, Dunaharaszti (HU)

 ( 740 )  dr. Mikófalvi Gábor, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Bőr-, szem- és körömápoló készítmények; fürdőkészítmények; hajápoló készítmények; szappanok és gélek;

szőrtelenítő és borotválkozó készítmények; ajak alapozók; bőrápoló készítmények; bőrön használt

kozmetikumok; testápolási és szépségápolási készítmények; kozmetikai krémek és tejek; kozmetikai

készítmények fürdéshez és zuhanyozáshoz; készítmények haj- és testmosásra; kézmosó szerek; kozmetikumok

krémek formájában; regeneráló krémek kozmetikai használatra; sminktermékek; szépségápoló kozmetikumok;

 test- és arczselék [kozmetikai cikkek]; tusolókészítmények.

 44    Emberi higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; arcápolási szolgáltatások; bőrápolási szolgáltatások;

fodrász szalonok; hajápolási szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások; kozmetikai tanácsadó

szolgáltatás; kozmetikai test-, arc- és hajápoló szolgáltatások; körömápolási szolgáltatások; pedikűr

szolgáltatások; smink szolgáltatások; szépségszalon és fodrászati szolgáltatások; szépségápolás; végleges

szőrtelenítési és szőrcsökkentő szolgáltatások; narancsbőrkezelési szolgáltatások; infravörös szauna

 szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 02509

 ( 220 ) 2022.09.27.

 ( 731 )  Serfőző Péter, Győr (HU)

 ( 740 )  Dr. Molnár Alexandra, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Oktatás, oktatás biztosítása, oktatási vizsgáztatás; online szakmai műhelyek szervezése és lebonyolítása,

webináriumok szervezése, levelező tanfolyamok, szakmai átképzés szervezése és lebonyolítása, személyes
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oktatófórumok rendezése és levezetése, szemináriumok és szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; coaching

(tréning), üzleti ismeretek és know-how átadása, mentorálás; gyakorlati képzés [szemléltetés]; online nem

letölthető tananyagok, cikkek, elemzések és videók biztosítása, online nem letölthető elektronikus kiadványok

biztosítása; podcastek gyártása, rádió- és televízióműsorok készítése, show-műsorok készítése; könyvkiadás,

kalligráfiái [szépírási] szolgáltatások, szövegszerkesztés [kivéve reklámszövegek], tördelési szolgáltatások nem

 hirdetési célokra, videorögzítés.

 ( 210 ) M 22 02512

 ( 220 ) 2022.09.27.

 ( 731 )  4iG Nyrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Bohus Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) 4iG Cybersecurity: Mission for us, Experience for you.

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

hirdetések elhelyezése; hirdetések készítése és elhelyezése; hirdetési- és reklám szolgáltatások; interneten

keresztül nyújtott reklámozási szolgáltatások; internetes reklámozási szolgáltatások; internetes marketing;

marketing szoftverkiadás keretében; marketing szolgáltatások; reklám és marketing; reklám és marketing

szolgáltatások; reklám- és marketingszolgáltatások kommunikációs csatornákon keresztül biztosítva; reklám- és

marketingszolgáltatások blogokon keresztül biztosítva; reklám, marketing és promóciós anyagok terjesztése;

 szabadtéri reklámozási szolgáltatások; szabadtéri reklámozás, hirdetés; üzleti marketing szolgáltatások.

 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; adatbiztonsági tanácsadás; számítógép-hálózatok

fejlesztése; számítógép hardverek és szoftverek hibaelhárítása; adatok bevitelére, kiadására, feldolgozására,

kijelzésére és tárolására szolgáló rendszerek tervezése és fejlesztése; adattároló rendszerek fejlesztése; adattároló

rendszerek tervezése és fejlesztése; adattároló rendszerek tervezése; információtechnológiai [it] biztonság,

védelem és helyreállítás; információtechnológiai [it] konzultáció, tanácsadás és információs szolgáltatások;

internetbiztonsági szaktanácsadás; adatfeldolgozásra szolgáló rendszerek fejlesztése; adatátviteli rendszerek

fejlesztése; adatfeldolgozással kapcsolatos kutatás; adatfeldolgozással kapcsolatos számítógépes programok

készítése; adatfeldolgozó készülékek tervezése; adatfeldolgozó rendszerek tervezése és fejlesztése; adatfeldolgozó

készülékek tervezése és fejlesztése; adatfeldolgozó készülékek fejlesztése; adatfeldolgozó szoftverek

karbantartása; it-szolgáltatások menedzsmentje [itsm]; számítógépek fejlesztése; számítógépes hálózati

szolgáltatások; számítógépes hálózatok konfigurálása; szoftverfejlesztés, programozás és kivitelezés; szoftverek

 tervezése és fejlesztése elektronikus adatbázisokhoz.

 ( 210 ) M 22 02513

 ( 220 ) 2022.09.27.

 ( 731 )  Possessed Limited, London (GB)

 ( 740 )  Ormai Papp és Társai CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang LLP Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) TROLL A KONYHÁBAN

 ( 511 ) 9    Audio és videofelvételek és letöltések; rögzített televíziós műsorok; televízióban, rádióban, elektronikus

mobil eszközökön és számítógépeken történő közvetítésre vagy egyéb továbbításra szánt rögzített műsorok;

letölthető médiatartalom, beleértve videókat és filmeket, televíziós műsorokat, számítógépes játékokat, zenét,

képeket és telefoncsengőhangokat, amelyeket interneten, telefonvonalon, vezeték nélküli kábeles, műholdas vagy

földfelszíni műsorszóró szolgáltatáson keresztül nyújtanak; letölthető podcastok; előreprogramozott lemezek,

műsoros CD-lemezek és DVD-k; letölthető online plakátok, fényképek, képek, cikkek, utalványok és jegyek;

számítógépes programok és mobilapplikációk interaktív televízióhoz és interaktív játékokhoz és/vagy

vetélkedőkhöz; játékszoftverek; interaktív videojáték programok; virtuális valóság játékszoftver és hardver;

számítógépes és mobil applikációs kvízszoftver; szoftverek játéktermi videojáték-gépekhez; letölthető virtuális

termékek online virtuális világokban való használatra, nevezetesen számítógépes programok, amelyek lábbeliket,
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ruházatot, fejfedőket, szemüvegeket, fürdőruhákat, táskákat, műalkotásokat, játékokat, kozmetikumokat,

piperecikkeket, parfümöket, vizes palackokat és törölközőket tartalmaznak online és online virtuális világokban

való használatra; gyűjthető digitális tárgyak, mint digitális anyagok; digitális tokenek, mint digitális anyagok;

digitális anyagokat képező nem helyettesíthető tokenek (NFT-k); fogadó szoftverek; letölthető fogadó szoftverek;

letölthető elektronikus kiadványok, publikációk; letölthető elektronikus könyvek és magazinok; letölthető

szórakoztató elektronikus hírlevelek; hangoskönyvek; elektronikus könyvek; fejhallgatók; mobiltelefonokhoz

kialakított tokok; kiugró, rögzíthető mobiltelefon-tartók; a fent említett áruk alkatrészei és tartozékai;

 légzőmaszkok.

 41    Szórakoztatási szolgáltatások; sport- és kulturális tevékenységek; szórakoztatási szolgáltatások

televízióműsorok, kábeltelevíziós, műholdas és internetes műsorok formájában; szórakoztatás folyamatosan zajló

vetélkedők formájában; vetélkedőkhöz kapcsolódó szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztató szolgáltatások

interaktív televízióműsorok formájában; interaktív szórakoztatási szolgáltatás mobiltelefon használatával;

szórakoztatási szolgáltatás virtuálisvalóság élmény és virtuálisvalóság játék formájában; televíziós show-műsor

készítés, bemutatás, DVD- és CD-rom filmgyártás, video- és DVD-filmgyártás és bemutatása; televíziós,

kábeltelevíziós, műholdas és internetes műsorok készítése és bemutatása; televíziós, kábeltelevíziós, műholdas és

internetes műsorok, valamint filmek, hangfelvételek, videófelvételek és dvd-k készítése, bemutatása, terjesztése

és kölcsönzése; a metaverzumon belül nyújtott szórakoztató szolgáltatások, nevezetesen online, nem letölthető

virtuális lábbelik, ruházat, fejfedők, szemüvegek, fürdőruhák, táskák, művészeti tárgyak, játékok, kozmetikumok,

piperecikkek, parfümök, vizes palackok és törölközők, digitális animált és nem animált minták és karakterek,

avatárok, digitális kinézetek biztosítása virtuális környezetben való használatra; a szórakoztatással kapcsolatos,

számítógépes adatbázisból online vagy az internetről, illetve távközlési műholdon, mikrohullámú vagy más

elektronikus, digitális vagy analóg médián keresztül nyújtott információk, oktatási, kulturális vagy szórakoztató

célú rendezvények szervezése, gyártása és bemutatása; elektronikus játék szolgáltatások, beleértve az online vagy

globális számítógépes hálózat segítségével biztosítottakat is; szerencsejátékok; online játékszolgáltatások;

elektronikus szerencsejáték- és szerencsejáték-szolgáltatások, beleértve az online, közösségi hálózatokon vagy

globális számítógépes hálózaton keresztül nyújtott játékokat is; játékszolgáltatások; szórakoztatási célú

szolgáltatások szervezése; versenyek, vetélkedők, játékok, játék show-k, kvízek, vidám rendezvények, kiállítások,

show-k, roadshow-k, színpadi rendezvények, színházi előadások, koncertek, élő előadások és közönségtalálkozók

szervezése, gyártása és bemutatása; nem letölthető televízióműsorok biztosítása digitális videotár szolgáltatások

útján; szórakoztató és oktatási szolgáltatások elektronikus médiumok, multimédiás tartalmak, videók, filmek,

képek, szövegek, fotók, játékok, felhasználók által generált tartalmak, hanganyagok és információk feltöltése,

letöltése, rögzítése, közzététele, megjelenítése, szerkesztése, lejátszása, streaming, megtekintése, előnézete,

megjelenítése, címkézése, blogolása, megosztása, manipulálása, terjesztése, közzététele, reprodukálása által az

interneten vagy más számítógépes és kommunikációs hálózatokon keresztül; szórakoztatás podcaston keresztül;

könyvek, folyóiratok, szövegek, nyomtatványok és felvételek kiadása; elektronikus kiadványok és online

kiadványok kiadása és szolgáltatása, beleértve az elektronikus könyveket, újságokat, magazinokat (folyóiratokat),

képregényeket, folyóiratokat (kiadványokat), könyveket, felhasználói kézikönyveket, oktató- és tananyagokat;

online nem letölthető videoklipek és egyéb multimédiás digitális tartalmak nyújtása, amelyek hangot, videót,

grafikát és/vagy szöveget tartalmaznak egy aktuális televíziós sorozatból vagy ahhoz kapcsolódóan; bármely fent

 említett szolgáltatással kapcsolatos információs és tanácsadási szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 02514

 ( 220 ) 2022.09.28.

 ( 731 )  Magrikné Horváth Krisztina Alice, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Kereskedelmi bemutatók (kiállítások) és vásárok lebonyolítása, szervezése és rendezése kereskedelmi- és

reklámcélokra; kereskedelmi célú kiállítások lebonyolítása; kereskedelmi célú kiállítások szervezése;
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kereskedelmi értékesítési kiállítások szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi kiállítások és bemutatók

szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi kiállítások megszervezése és lebonyolítása; kereskedelmi kiállítások

szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások; kereskedelmi vagy reklámcélú kiállítások

rendezése; kereskedelmi- vagy reklámcélú kiállítások és rendezvények szervezése; kereskedelmi vagy reklámcélú

művészeti kiállítások szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi vásárok és kiállítások szervezése; kereskedelmi

és reklámcélú rendezvények szervezése; marketing promóciós rendezvények szervezésével és lebonyolításával

kapcsolatos szolgáltatások; reklámcélú rendezvények szervezése és lebonyolítása; rendezvények, kiállítások,

vásárok és bemutatók szervezése kereskedelmi, promóciós és reklámozási célokra; üzleti bemutatók,

 rendezvények lebonyolítása; reklámozás; üzleti menedzsment, szervezés és adminisztráció; irodai munkák.

 ( 210 ) M 22 02516

 ( 220 ) 2022.09.28.

 ( 731 )  KODESZ-ÉP Kft., Tatabánya (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   37    Építőipari szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 02517

 ( 220 ) 2022.09.28.

 ( 731 )  TV2 Média Csoport Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Vörös József Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) TV2Play0

 ( 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 02524

 ( 220 ) 2022.09.28.

 ( 731 )  Agriturf 2022 Zrt., Mezőkövesd (HU)

 ( 740 )  dr. Györgyi Piroska Sarolta Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 ) 1    Ásványi trágyázási készítmények; ipari, tudományos, fényképészeti, mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti

vegyi termékek; feldolgozatlan műgyanták, műanyagok; tűzoltó és tűzmegelőző keverékek; fémek edzésére és

hegesztésére szolgáló készítmények; anyagok állatbőrök cserzéséhez; ipari rendeltetésű ragasztóanyagok; gittek

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

5    Gyógyszerészeti, gyógyászati és állatgyógyászati készítmények; egészségügyi készítmények gyógyászati

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 ( 210 ) M 22 02536

 ( 220 ) 2022.09.30.

 ( 731 )  JETHARAM NEMARAM GEHLOT, NASHIK CITY, MAHARASHTRA (IN)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 )  3    Henna, hennapor, hajfesték, hajszínező.

 ( 210 ) M 22 02537

 ( 220 ) 2022.09.30.

 ( 731 )  JETHARAM NEMARAM GEHLOT, NASHIK CITY, MAHARASHTRA (IN)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  3    Szappan.

 ( 210 ) M 22 02544

 ( 220 ) 2022.09.30.

 ( 731 )  Rozsnyói Éva, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Gresz Orsolya, Budapest

 ( 541 ) ARTUCCI

 ( 511 )  14    Ékszerek; függők ékszerekhez; fülbevalók; gyűrűk [ékszerek]; kalapdíszek [ékszerek]; karkötők [ékszerek];

 medálok; nyakláncok [ékszerek].

 ( 210 ) M 22 02545

 ( 220 ) 2022.10.01.

 ( 731 )  Horváth Melinda Márta, Hédervár (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Dzsemek/lekvárok/gyümölcsízek; dzsemek, lekvárok [nem citrusfélékből]; lekvárok [citrusfélékből];

lekvárok citrusokból; mincemeat [aszalt gyümölcs lekvár]; feldolgozott zöldségtermékek; feldolgozott zöldségek;

 zöldségalapú előételek; zöldségalapú kenhető termékek; zöldségkrémek; zöldségpástétom.

 32    Szörpök [alkoholmentes italok]; szörpök italokhoz; szörpök limonádékhoz; szörpök/szirupok italokhoz;

 szörpök/szirupok italok készítéséhez; szörpök és más alkoholmentes készítmények italok készítéséhez.

 ( 210 ) M 22 02551

 ( 220 ) 2022.10.03.
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 ( 731 )  dr. Németh Zoltán László, Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Ulviczki Éva, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Üzletviteli tanácsadás.

 36    Biztosítás; adótanácsadás; pénzügyi tanácsadás; közbeszerzési szaktanácsadás; bizalmi vagyonkezelés;

 ingatlanközvetítés; (ingatlan) beruházási tanácsadás.

 45    Jogi szolgáltatás; ügyvivői szolgáltatás; jogi tanácsadás; jogi közvetítői, közbenjárási szolgáltatások;

 társasházi közös képviselői szolgáltatás.

 ( 210 ) M 22 02556

 ( 220 ) 2022.10.04.

 ( 731 )  Konyári Borbála Anna, Budapest (HU)

 Konyári Dániel János, Balatonboglár (HU)

 Konyári Hajnalka, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 ) Konyári János

 ( 511 )   33    Borok.

 ( 210 ) M 22 02561

 ( 220 ) 2022.10.04.

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

 ( 740 )  Süle Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Étel- és italellátás; étel és ital catering; bár- és éttermi szolgáltatások; vendéglátás.

 ( 210 ) M 22 02562

 ( 220 ) 2022.10.04.

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

 ( 740 )  Süle Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   43    Étel- és italellátás; étel és ital catering; bár- és éttermi szolgáltatások; vendéglátás.

 ( 210 ) M 22 02565

 ( 220 ) 2022.10.04.

 ( 731 )  Ravasz Édua Alexandra, Piliscsév (HU)

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

 ( 511 )  9    Média tartalmak; letölthető videofelvételek; letölthető kiadványok, publikációk.

 35    Merchandising szolgáltatások; ruházati cikkek és ruházati kiegészítők értékesítésével kapcsolatos

kiskereskedelmi szolgáltatások; kiskereskedelmi csomagküldő szolgáltatások ruházati kiegészítőkkel

kapcsolatban; a következő árukkal kapcsolatos kiskereskedelmi, nagykereskedelmi és internetes kiskereskedelmi

szolgáltatások: táskák, kézitáskák, kulacsok [üresen], törölközők, férfi, női és gyermek ruházat, edző felszerelések

 sportoláshoz, testformáló eszközök [edzéshez].

 41    Sporttal kapcsolatos oktatási és képzési szolgáltatások; sporttevékenységek; sporttevékenységek oktatása;

sportversenyek és sportesemények szervezése; szórakoztatási, sport és kulturális tevékenységek;

sportszolgáltatások; sportoktatási szolgáltatások; sportoktatás, edzés és irányítás; sportneveléssel, sportoktatással

kapcsolatos információk; oktatás, szórakozás és sport; sport- és szabadidős tevékenységek; sport- és

fitneszszolgáltatások; sportesemények megrendezése; pilates oktatás; tánciskolák; táncklub szolgáltatások;

táncoktatás nyújtása; tánccal kapcsolatos oktatási szolgáltatások; mozgástudatossággal kapcsolatos oktatás;

csoportos edzés oktatása; edzési [fitnesz] tanácsadási szolgáltatások; egészségvédő klubok szolgáltatásai [edzés];

képzés és oktatás; képzés, tanítás és oktatás biztosítása; képzési vagy oktatási szolgáltatások life coaching

[életvezetési tanácsadás] területén; online, nem letölthető videók biztosítása; online nem letölthető audiotartalmak

biztosítása; multimédia publikációk; elektronikus publikációk biztosítása; on-line elérhető elektronikus

publikációk, nem letölthetők; szabadidős táborok; nyári táborok [szórakoztatás és oktatás]; szabadidős

rendezvények megszervezése; szórakoztató célú rendezvények szervezése; oktatási rendezvények lebonyolítása;

rekreációs, szabadidős versenyek rendezése; szabadidős, rekreációs tevékenységek szervezése; rekreációs célú

 összejövetelek rendezése; rekreációs, szabadidős klubszolgáltatások nyújtása; sport klub szolgáltatások.

 ( 210 ) M 22 02599

 ( 220 ) 2022.10.07.

 ( 731 )  Krupánszky Péter, Győr (HU)

 Krupánszky Gábor, Győrújbarát (HU)

 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   12    Űrjárművek; légi- és űrjárművek; légi- és űrjárművek részei és szerelvényei.

 ( 210 ) M 22 02626

 ( 220 ) 2022.10.11.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 22 02627

 ( 220 ) 2022.10.11.

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

  
( 546 )
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 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 22 02628

 ( 220 ) 2022.10.11.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 22 02629

 ( 220 ) 2022.10.11.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 22 02630

 ( 220 ) 2022.10.11.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 22 02631

 ( 220 ) 2022.10.11.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 22 02632

 ( 220 ) 2022.10.11.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 22 02633

 ( 220 ) 2022.10.11.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 22 02634

 ( 220 ) 2022.10.11.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 22 02635

 ( 220 ) 2022.10.11.
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 ( 731 )  Richter Gedeon Nyrt., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 22 02636

 ( 220 ) 2022.10.11.

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

  ( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 22 02637

 ( 220 ) 2022.10.11.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 22 02638

 ( 220 ) 2022.10.11.

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

  
( 546 )

 ( 511 )  5    Gyógyszerkészítmények.

 ( 210 ) M 22 02646

 ( 220 ) 2022.10.11.

 ( 731 )  Simon Bence Bálint, Üllő (HU)

 ( 541 ) Lime Cool

 ( 511 )   37    Légkondicionáló berendezések üzembe helyezése, karbantartása és javítása.

 ( 210 ) M 22 02647

 ( 220 ) 2022.10.11.

 ( 731 )  CHS Hungary Kft., Budaörs (HU)

 Tekinvest Holding Co., Budapest (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; akkumulátor dobozok; akkumulátor- és elemtöltők (1); akkumulátor- és

elemtöltők (2); elágazódobozok [elektromosság]; elágazódobozok [villamosság]; elektromos elemek,

akkumulátorok (1); elektromos elemek, akkumulátorok (2); elektromos elemek, akkumulátorok (3); elektromos

elemek, akkumulátorok (4); elektromos konverterek; inverterek, áramátalakítók [elektromosság]; napelemek,

 szolár akkumulátorok; töltőállomások elektromos járművekhez.
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 ( 210 ) M 22 02648

 ( 220 ) 2022.10.12.

 ( 731 )  Design Terminál Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság, Tatabánya (HU)

 ( 740 )  Dr. Ambrus Réka, Budapest

 ( 541 ) WOMENTORING

 ( 511 )  41    Coaching [tréning]; know-how átadása (képzés); konferenciák szervezése és lebonyolítása; oktatás

 biztosítása.

 ( 210 ) M 22 02654

 ( 220 ) 2022.10.13.

 ( 731 )  Polgár-Kostenszky Péter, Debrecen (HU)

 ( 541 ) DELINKE

 ( 511 )   12    Bogárvédők, mint járművek szerkezeti alkatrészei.

 19    Rovarhálók (nem fémből) ablakokra; nem fém szúnyoghálók; rovarhálók, nem fémből; rovarhálók (nem

 fémből) ajtókra.

  24    Szúnyoghálók; rovarvédő hálók; műanyag légyhálók, rovarhálók, szúnyoghálók.

 ( 210 ) M 22 02684

 ( 220 ) 2022.10.17.

 ( 731 )  QUARTZ DESIGN Üveg-Fém Stúdió Korlátolt Felelősségű Társaság, Nagykovácsi (HU)

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

  

( 546 )

 ( 511 )  41    Workshopok és szemináriumok rendezése; workshopok [képzés] szervezése, lebonyolítása és rendezése;

szemináriumok és workshopok [képzés] szervezése és lebonyolítása; workshopok [képzés] szervezésével,

lebonyolításával és rendezésével kapcsolatos tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; élő szórakoztatási

szolgáltatások; festő- és díszítőtechnikák szemléltetése; képzés és oktatás; képzések szervezése; képzések tartása;

képzési célú műhelyek; kulturális célú műhelyek; kulturális célú műsorok szervezése; kulturális célú

rendezvények szervezése; kulturális célú vetélkedők, versenyek szervezése; kulturális és művészeti rendezvények

szervezése; kulturális és oktatási célú kongresszusok és konferenciák szervezése; kulturális események

lebonyolítása; kulturális rendezvények szervezése és lebonyolítása; művészetekkel kapcsolatos oktatási

szolgáltatások; művészeti oktatás levelező tanfolyamokon keresztül; művészeti versenyek szervezése; művészeti

kiállításokkal kapcsolatos szolgáltatások; oktatás, szórakozás és sport; oktatási célú műhelyek; oktató játékok

szervezése; műhelyek szervezése; műhelyek lebonyolítása [képzés]; kézművességgel és iparművészettel

kapcsolatos oktatási és képzési szolgáltatások; szabadidős rendezvények szervezése; vállalati rendezvények

(szórakoztatás); szabadidős rendezvények megszervezése; szórakoztató rendezvények lebonyolítása; oktatási

rendezvények lebonyolítása; szórakoztatási célú rendezvényszervezés; születésnapi party- rendezvény szervezése;

 szórakoztató célú rendezvények szervezése; csapatépítés (oktatás).

 ( 210 ) M 22 02688

 ( 220 ) 2022.10.17.

 ( 731 )  1000 Út Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

Szabadalmi Közlöny és Védjegyértesítő 127. évfolyam 22. szám, 2022.11.28.

Nemzeti védjegybejelentések meghirdetése

M2908



  

( 546 )

 ( 511 )  39    Légi közlekedés; autóbuszbérlés; hajókölcsönzés; parkolóhely-bérlés; helyfoglalás (utazás); helyfoglalás

utazással kapcsolatban; helyfoglalás szállítással kapcsolatban; hajóutak szervezése; személyszállítási

szolgáltatások szervezése mások számára online alkalmazáson keresztül; kirándulások, túrák, társasutazások

szervezése; turistavízum és úti okmányok beszerzése külföldre utazók számára; utasok szállítása; buszközlekedés;

autószállítás; hajószállítás; vasúti szállítás; tengeri szállítás; személyszállítás; folyami szállítás; hajózási

ügynökség; szállítási ügynökség; útirány javaslatok utazási célokra; közlekedési információk nyújtása; szállítási

információk nyújtása; autókölcsönzés; járműkölcsönzés; telekocsi-szolgáltatás; utaskísérés; szállítás; szállítási

 szolgáltatások városnéző utazásokhoz; utazásszervezés.

 41    Kulturális és oktatási célú kiállítások szervezése; rekreációs létesítmények biztosítása; kollokviumok

szervezése és lebonyolítása; kongresszusok szervezése és lebonyolítása; konferenciák szervezése és

lebonyolítása; koncertek szervezése és lebonyolítása; workshopok [képzés] szervezése és lebonyolítása;

személyes oktatási fórumok szervezése és lebonyolítása; szemináriumok szervezése és lebonyolítása;

szimpóziumok szervezése és lebonyolítása; sportesemények szervezése és lebonyolítása; versenyek szervezése

[oktatás vagy szórakoztatás]; szépségversenyek szervezése; cosplay szórakoztató rendezvények szervezése;

divatbemutatók szervezése szórakoztatás céljából; szórakoztató rendezvények szervezése; tolmács szolgáltatások;

szórakoztató szolgáltatások; partiszervezés [szórakoztatás]; üdülőtáborok szervezése [szórakoztatás]; fordítás;

 sport és kulturális tevékenységek.

 43    Szállásügynökségek [szállodák, panziók]; ideiglenes szálláshelyek bérbeadása; szállásbiztosítás nyaralók

számára; tárgyalótermek bérbeadása; turistaházak szolgáltatása; szállodai foglalások; foglalás panziókban;

ideiglenes szálláshelyek foglalása; állatok elhelyezése; rehabilitációs központok által nyújtott átmeneti szállások

biztosítása; ideiglenes szálláshelyek fogadása [érkezések és távozások kezelése]; üdülőtáborok szolgáltatása

[szállás]; táborozási lehetőségek biztosítása; ideiglenes szálláshelyek fogadása [kulcsátadás]; szállodai

 szállásszolgáltatás; ideiglenes szálláshelyek biztosítása.

 44    Orvosi közegészségügyi tanácsadás nemzetközi utazóknak; közegészségügyi tanácsadás nemzetközi

utazóknak; egészségturisztikai szolgáltatások fogászati, orvosi és sebészeti szolgáltatások formájában;

egészségturisztikai szolgáltatások más országban történő gyógyászati kezelés megszervezésének formájában;

 gyógyászati információk.

 ( 210 ) M 22 02716

 ( 220 ) 2022.10.18.

 ( 731 )  Bilac Hungary Kft., Törökbálint (HU)

 ( 541 ) ProSolium

 ( 511 )  5    Étrend- és táplálékkiegészítők.

A rovat 102 darab közlést tartalmaz.
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