
Lajstromozott védjegyek

 ( 111 )  238.083

 ( 151 )  2022.11.16.

 ( 210 )  M 21 03996

 ( 220 )  2021.11.23.

 ( 732 )  Dr. Kiss Róbert Richárd, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

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

 ( 111 )  239.171

 ( 151 )  2022.11.16.

 ( 210 )  M 22 01135

 ( 220 )  2022.04.28.

 ( 732 )  Bükk-hegységi Megújuló Energiák Iskolák Alapítványa, Bükkaranyos (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Üzleti konzultációs szolgáltatások; üzleti tájékoztatás, információnyújtás; segítségnyújtás üzleti

 tevékenységek menedzsmentjében.

 ( 111 )  239.240

 ( 151 )  2022.10.28.

 ( 210 )  M 22 00360

 ( 220 )  2022.02.08.

 ( 732 )  ThalesNano Nanotechnológai Kutató-Fejlesztő Zrt., Budapest (HU)

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

  
( 546 )

 ( 511 )  1    Ipari, tudományos, vegyi termékek, mindezek vegyipari katalizátor berendezésekhez; hidrogén.

 9    Vegyészeti berendezések és eszközök.

 ( 111 )  239.247

 ( 151 )  2022.10.28.

 ( 210 )  M 21 03867

 ( 220 )  2021.11.17.

 ( 732 )  ADP, Inc., Roseland, New Jersey (US)

 ( 300 )  90/845,960 2021.07.23. US

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

 ( 541 )  ADP EVALTA

 ( 511 ) 9    Letölthető számítógépes szoftverek humánerőforrás-menedzsmenthez, humántőke-menedzsmenthez (HCM),

bérszámfejtéshez, előkészítéshez és adminisztrációhoz, munkavállalói juttatások és nyugdíjtervek

adminisztrációjához, munkanélküli kompenzáció kezeléséhez, tehetséggondozáshoz, munkavállalói
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munkaidő-nyilvántartáshoz, alkalmazottak ütemezéséhez és távollétének kezeléséhez, alkalmazottak

 nyilvántartásához, munkavállalói lízingeléséhez, üzletvezetéshez és könyveléshez.

 35    Humán erőforrás menedzsment; bérszámfejtés feldolgozás, előkészítés és adminisztráció; adóbefizetések

benyújtása és jelentése; munkavállalói munkaidő-nyilvántartás vezetése; munkavállalói lízing; elektronikus

béradó-készítés biztosítása; kiszervezési szolgáltatások az emberi erőforrások, a humán-tőkemenedzsment

(HCM), a toborzás és a munkaerő-felvétel területén; foglalkoztatási toborzási és személyzeti konzultáció;

 személyzeti toborzási szolgáltatások; tehetséggondozás; időmérő szolgáltatások mások számára.

 36    Munkáltatói adóterheléssel kapcsolatos szolgáltatások; biztosítással és pénzügyekkel kapcsolatos

 munkavállalói juttatási programok kezelése.

 41    Oktatási és képzési szolgáltatások a bérszámfejtés, adóbefizetések és jelentések, munkavállalói

 munkaidő-nyilvántartás, nyugdíjnyilvántartás, munkavállalói bérbeadás, karrierfejlesztés területén.

 42    Online, nem letölthető számítógépes szoftverek ideiglenes használatának biztosítása alkalmazottakkal és

személyzettel kapcsolatos szolgáltatásokhoz, amelyek humánerőforrás-menedzsment, humántőke-menedzsment

(HCM), bérszámfejtés, előkészítés és adminisztráció, munkavállalói juttatások és nyugdíjterv adminisztrációja,

munkanélküli kompenzáció kezelése, bérszámfejtés, adószámítás és -előkészítés, adószabályozás betartásának

ellenőrzése, bérszámfejtés elektronikus feldolgozása, adóbevallás és -bevallás, dolgozói munkaidő-nyilvántartás

feldolgozása, alkalmazottak ütemezése és távollét kezelése, dolgozói bérbeadása, nyilvántartása és nyomon

követése, a munkavállalói teljesítmény menedzsmentje; online, nem letölthető szoftverek ideiglenes

használatának biztosítása humántőke-menedzsmenthez (HCM); kompatibilis interfész biztosítása a munkaadók

számára a bérszámfejtéshez, az emberi erőforrásokhoz és a pénzügyi rendszerekhez használt szoftverek, valamint

a pénzügyi és emberi erőforrások kezeléséhez szükséges szoftverek között; online, nem letölthető számítógépes

szoftverek ideiglenes használatának biztosítása a könyvelés területén az üzleti alkalmazottak bérjegyzékének

elkészítéséhez és feldolgozásához a munkáltatók számára; nem letölthető szoftvert tartalmazó webalapú rendszer

és online portál biztosítása a munkavállalói juttatások közvetítőinek és tanácsadóinak a munkavállalói juttatások

 adminisztrációjában, a nyugdíjnyilvántartásban és a munkanélküli-kompenzáció kezelésében.

 ( 111 )  239.248

 ( 151 )  2022.10.28.

 ( 210 )  M 22 00839

 ( 220 )  2022.03.30.

 ( 732 )  Büttner Borászat Kft., Káptalantóti (HU)

 ( 541 )  Gold digger

 ( 511 )   30    Pizza; pizzaliszt; pizzalapok; pizzatészták.

 ( 111 )  239.249

 ( 151 )  2022.10.28.

 ( 210 )  M 22 00845

 ( 220 )  2022.03.30.

 ( 732 )  Végh Balázs, Alsónémedi (HU)

 ( 541 )  Dáma abrak

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

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

 ( 111 )  239.250

 ( 151 )  2022.10.28.

 ( 210 )  M 22 00842

 ( 220 )  2022.03.30.

 ( 732 )  Végh Balázs, Alsónémedi (HU)
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( 546 )

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

péksütemények és cukrászsütemények; fagylaltok; cukor, méz, melaszszirup; élesztő, sütőporok; só; mustár; ecet,

 fűszeres mártások; fűszerek; jég.

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

 más készítmények italokhoz.

 ( 111 )  239.304

 ( 151 )  2022.11.07.

 ( 210 )  M 22 00917

 ( 220 )  2022.04.06.

 ( 732 )  Golyán B. Zsolt, Kisnána (HU)

 Kádár Imre, Domoszló (HU)

 Molnár Máté Norbert, Domoszló (HU)

 ( 740 )  Havasi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  ROAD Zenekar

 ( 511 )   25    Ruházati cikkek, cipők, fejfedők.

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

 ( 111 )  239.305

 ( 151 )  2022.11.07.

 ( 210 )  M 22 00509

 ( 220 )  2022.02.21.

 ( 732 )  Maternity Magánklinika Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Péterné Molnár Gizella, Budapest

 ( 541 )  CSALÁD SZÜLETIK - PROGRAM

 ( 511 )  44    Orvosi szolgáltatások; higiéniai és szépségápolási szolgáltatások emberek vagy állatok részére;

aromaterápiás szolgáltatások; betegápolási szolgáltatások; diétás és táplálkozási tanácsadás; egészséggel

kapcsolatos tanácsadó szolgáltatások; egészségügyi adatok távmonitorozása gyógyászati diagnózishoz és

kezeléshez; egészségügyi berendezések kölcsönzése; egészségvizsgálati szolgáltatások; fizioterápia, fizikoterápia;

klinikák, orvosi rendelők szolgáltatásai; kórházak; látogató ápolói szolgáltatások; masszázs; művészeti terápia;

orvosi berendezések kölcsönzése; orvosi ellátás; orvosi rendelők; orvosi szolgáltatások; orvosi szűrővizsgálatok;

orvosi tanácsadás fogyatékkal élők számára; pszichológus [szolgáltatások]; regeneráló orvosi szolgáltatások;

szülés utáni gondozási szolgáltatások nők számára; szülésznői szolgáltatások; táncterápia; távgyógyászati

 szolgáltatások; terápiás szolgáltatások; védőoltások adása; zeneterápiás szolgáltatások.

 ( 111 )  239.312

 ( 151 )  2022.11.07.

 ( 210 )  M 22 00572

 ( 220 )  2022.02.26.

 ( 732 )  Dr. Janits László, Budapest (HU)

 Janits-Szabó Virág, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Gyarmati-Henzsel Annamária, Nyíregyháza
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( 546 )

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

 ( 111 )  239.314

 ( 151 )  2022.11.07.

 ( 210 )  M 22 00512

 ( 220 )  2022.02.21.

 ( 732 )  Sakret Hungária Bt., Jánossomorja (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  19    Nem fém anyagok építéshez és építkezéshez; merev csövek, nem fémből, építéshez; aszfalt, szurok, kátrány

 és bitumen; hordozható épületek, nem fémből; emlékművek nem fémből.

 ( 111 )  239.315

 ( 151 )  2022.11.07.

 ( 210 )  M 21 02852

 ( 220 )  2021.07.23.

 ( 732 )  Frommer Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Hidegbelövők [lőfegyverek irányzékának beállítására szolgáló szerkezet]; infravörös irányzóberendezések

lőfegyverekhez; irányzó távcsövek lőfegyverekhez; szimulátorok személyzet kiképzéséhez lőfegyverek

 használatára; teleszkópos irányzék lőfegyverekhez.

 13    Fegyverek és lőszerek; haditengerészeti fegyverek; agytalpak, agytalpgumik a visszarúgás csökkentésére

[lőfegyverek]; aknavetők, mozsárágyúk [lőfegyverek]; automata fegyverek, lőfegyverek; automatikus lőszertartó

övek, töltényövek lőfegyverekhez; bipodok lőfegyverekhez; biztonsági reteszek lőfegyverekhez; célgömbök,

célzóberendezések lőfegyverekhez [nem optikai vagy teleszkópos]; célzó tükrök lőfegyverekhez;

célzószerkezet-védők lőfegyverekhez; célzószerkezetek, nem távcsövesek, lőfegyverekhez; csőreflektorok

lőfegyverekhez; csőtorkolatok lőfegyverekhez; fegyvertokok lőfegyverekhez; fojtások lőfegyverekhez;

hangtompítók lőfegyverekhez; háromlábú állványok lőfegyverekhez; irányzékok lőfegyverekhez [nem

teleszkópos]; irányzó berendezések [nem távcsöves] lőfegyverekhez; kézi fegyverek [lőfegyverek]; kis kaliberű

lőfegyverek; lőfegyverek; lőfegyverek tárolására szolgáló táskák [speciálisan e célra kialakított]; lőfegyverekhez

kialakított hordtokok; lőportartók lőfegyverekhez; lőszerek lőfegyverekhez; monopodok lőfegyverekhez;

nehézfegyverek, nehéz lőfegyverek; nyílt irányzékok lőfegyverekhez; ólomsörét lőfegyverekhez; pisztolyok

[lőfegyverek]; pót tölténytárak lőfegyverekhez; szíjak, pántok lőfegyverekhez; tisztítóeszközök lőfegyverekhez;

töltények fegyverekhez [lőfegyverek]; töltények lőfegyverekhez; töltényhüvely-gyűjtők automata

lőfegyverekhez; töltényhüvely-gyűjtők félautomata lőfegyverekhez; tölténytárak lőfegyverekhez; tölténytáras

gyorstöltők lőfegyverekhez; töltött tárak lőfegyverekhez; tusaborító lemezek lőfegyverekhez; ütőszegek, kakasok

lőfegyverekhez; ütőszegek, kakasok pisztolyokhoz és puskákhoz [lőfegyverekhez]; vadász lőfegyverek;

védőlapok, védőlemezek lőfegyverekhez; védőtokok lőfegyvereknek; závárzatok lőfegyverekhez; folyékony

robbanóanyagok; formázott töltetek [robbanóanyagok]; gyújtó robbanóanyagok; gyújtózsinórok, kanócok

robbanóanyagokhoz; gyújtózsinórok, kanócok robbanóanyagokhoz, bányászati felhasználásra; gyutacsok,
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gyújtótöltetek robbanóanyagokhoz; hidratált robbanóanyagok; mentéshez használt jelzőrakéták, robbanóanyagok

vagy pirotechnikai eszközök; nitrocellulóz robbanóanyagok; nitrokeményítő robbanóanyagok; robbanóanyagok;

robbanóanyagok ammónium-nitrátból; robbanóanyagok bombákhoz; robbanóanyagok és robbantóeszközök,

amelyek nem fegyverek; robbanóanyagok olajkutakhoz; robbanóanyagok, robbanószerek; robbantókanócok

robbanóanyagokhoz; szemcsés, granulált robbanóanyagok; szerves nitrát robbanóanyagok; zselatinos

robbanóanyagok; robbanóanyagok és robbantóeszközök, amelyek nem fegyverek; számszeríjak, íjpuskák

 [fegyverek]; tankok [fegyverek].

  20    Falra szerelhető fegyverállványok, fegyverpolcok; fegyverszekrények.

 35    Lőfegyverek, lőszerek és lövedékek, robbanóanyagok, rendvédelmi és haditechnikai eszközök, valamint

 vadászati és sportlövészeti optikai eszközök kereskedelme.

 40    Fémkezelés; fémek bevonása (1); fémek bevonása (2); fémek hőkezelése, edzése; forrasztás; galvanizálás;

hegesztési szolgáltatások; homokfúvási szolgáltatások; köszörülés; lézergravírozás; marás [forgácsolás];

 fémöntés; általunk tervezett fegyverek és fegyverkiegészítők gyártása.

 41    Lövészettel és vadászattal kapcsolatos nevelés, szakmai képzés; szórakoztatás, sport-kulturális

tevékenységek; lövészeti képzések; lövészversenyek; vadászati és sportrendezvények szervezése és lebonyolítása.

 42    Gyártási módszerek tervezése; gyártással kapcsolatos technológiai szolgáltatások; tervezői és kutatói

tevékenység; ipari kutatási és ipari tervezési szolgáltatások; tudományos és műszaki szolgáltatások;

anyagtesztelés (1); anyagtesztelés (2); hegesztéssel kapcsolatos kutatás; ipari formatervezés; kalibrálás [mérés];

mechanikai kutatás; mérnöki munkák, szolgáltatások; műszaki tervtanulmányok készítése; technológiai kutatás;

technológiai szaktanácsadás; tudományos és technológiai kutatás szabadalmak feltérképezésével kapcsolatban;

 tudományos kutatás.

 ( 111 )  239.316

 ( 151 )  2022.11.07.

 ( 210 )  M 21 02857

 ( 220 )  2021.07.23.

 ( 732 )  AGROKERI Kft., Nyíregyháza (HU)

  

( 546 )

 ( 511 ) 7    Mezőgazdasági, kertészeti és erdészeti gépek és berendezések; egykéses talajlazítók; kétkéses talajlazítók;

szárzúzó gépek; mulcsozó gépek; körkaszák; körkaszák szárzúzó gépekhez; körkaszák mulcsozó gépekhez;

talajmaró gépek; gödörfúró gépek; földfúró gépek; rendsodró gépek; rögtörő kombinátor (szántáselmunkáló);

 váltvaforgatós ekék (gépek); ipari gépek.

  40    Gyártás és összeszerelő szolgáltatások egyéni megrendelésre.

 ( 111 )  239.318

 ( 151 )  2022.11.08.

 ( 210 )  M 22 00027

 ( 220 )  2022.01.06.

 ( 732 )  ITV Studios Netherlands Content B.V., ZC Hilversum (NL)

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest

 dr. Szilágyi Zita Beáta, Budapest

 dr. Torzsás Timea, Budapest

 ( 541 )  LÁNGELMÉK

 ( 511 ) 9    Hang- és videófelvételek és letöltések; rögzített televízióműsorok; sugárzás vagy egyéb televízión, rádión,

elektronikus mobil eszközökön és számítógépeken történő továbbítás céljából rögzített műsorok; internet,

telefonvonal, kábeles vezeték nélküli átvitel, műholdas vagy földfelszíni műsorszóró szolgáltatás révén letölthető

médiatartalmak, beleértve videóanyagokat és filmeket, tévéműsorokat, számítógépes játékokat, zenéket, képeket
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és csengőhangokat; podcastok (letölthető); hanglemezek, lemezek, szalagok, kazetták, adattároló kazetták,

kártyák és egyéb hordozók, melyek mindegyike hangfelvételeket, videófelvételeket, multimédiás felvételeket,

adatokat, képeket, grafikákat, szövegeket, programokat vagy információkat hordoznak, vagy ezek rögzítésére

szolgálnak (a fentiek mindegyike letölthető); interaktív CD-lemezek, CD-ROM-ok és DVD-k; műsoros lemezek,

CD-ROM-ok és DVD-k; online poszterek, fényképek, képek, cikkek, kuponok és jegyek (letölthető), online

elektronikus szótárak, enciklopédiák és referenciaszövegek (letölthető); letölthető számítógépes

szoftveralkalmazások; letölthető alkalmazások mobil eszközökkel történő használatra; elektronikus média,

multimédiás tartalmak, videók, mozgóképek, képek, szövegek, fényképek, játékok, felhasználó által létrehozott

tartalmak, audiotartalmak és információk interneten vagy más számítógépes és kommunikációs hálózatokon

keresztül történő sugárzására, továbbítására, átvitelére (streaming), megtekintésére, feltöltésére, letöltésére,

szerkesztésére, lejátszására, címkézésére, megosztására, manipulálására, forgalmazására, kiadására,

többszörözésére, kódolására és dekódolására szolgáló számítógépes és mobil alkalmazásszoftverek; számítógépes

programok és mobil alkalmazásszoftverek interaktív televíziókhoz, valamint interaktív játékokhoz és kvízekhez;

videójáték-szoftverek; számítógépes játékprogramok; interaktív videójáték-programok; számítógépes

játéklemezek; elektronikus játékprogramok és -szoftverek; virtuális valóság játékhardverek és -szoftverek;

számítógépes és mobilalkalmazási kvíz-szoftverek; szoftverek játéktermi videójáték-gépekhez;

szerencsejáték-szoftverek; alkalmazásszoftverek szerencsejátékokhoz; letölthető alkalmazásszoftverek

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

letölthető elektronikus hírlevelek a szórakoztatás területén; hangoskönyvek; elektronikus könyvek; fejhallgatók;

mobiltelefonokhoz kialakított tokok; kihúzható, mobiltelefonokhoz rögzíthető telefontartók; napszemüvegek;

napszemüveg keretek; szemüvegre csíptethető napszemüvegek; napszemüveg tokok; légzőmaszkok; a fent

 említett áruk alkatrészei és tartozékai.

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

szolgáltatások televízióműsorok, kábeltelevíziós, műholdas és internetes műsorok formájában; televíziós

műsorok, show-k, filmek, videók, DVD-k és optikai tárolólemezek készítése és bemutatása; televíziós, rádiós,

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

filmek, hangfelvételek, videófelvételek készítése, bemutatása és kölcsönzése; filmek forgalmazása; kábel- és

műholdas televíziós műsorok készítése, bemutatása és kölcsönzése; internetes szórakoztató műsorok készítése,

bemutatása és kölcsönzése; számítógépes adatbázisból vagy internetről vagy távközlési műholdon,

mikrohullámon vagy egyéb elektronikus, digitális vagy analóg média útján online biztosított, szórakoztatással

kapcsolatos információk; oktatási, kulturális vagy szórakoztatási célú rendezvények szervezése, lebonyolítása és

bemutatása; elektronikus játékszolgáltatások, beleértve az online vagy globális számítógépes hálózat segítségével

biztosított számítógépes játékokat is; szerencsejátékok; online szerencsejáték-szolgáltatások; elektronikus játék-

és szerencsejáték-szolgáltatások, beleértve az online, közösségi hálózatokon vagy globális számítógépes hálózat

segítségével biztosított játékok szolgáltatását; játékszolgáltatások; szórakoztatás szervezése; versenyek,

vetélkedők, játékok, játékos show-k, kvízek, vidám rendezvények, kiállítások, show-k, turnéműsorok, színpadi

rendezvények, rave-k, színházi előadások, koncertek, élő előadások és közönségtalálkozók szervezése,

lebonyolítása és bemutatása; nem letölthető televíziós műsorok szolgáltatása egyedileg lehívható (on-demand) és

közel egyedileg lehívható (near on-demand) videószolgáltatásokon keresztül; szórakoztatási és oktatási

szolgáltatások elektronikus média, multimédiás tartalmak, videók, mozgóképek, képek, szövegek, fényképek,

játékok, felhasználó által létrehozott tartalmak, audiotartalmak és információk feltöltése, letöltése, megszerzése,

közzététele, bemutatása, szerkesztése, lejátszása, átvitele (streaming), megtekintése, előzetes megtekintése,

megjelenítése, címkézése, blogolása, megosztása, kezelése, terjesztése, megjelentetése, másolása útján az

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

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

kiadványok, beleértve elektronikus könyvek, újságok, magazinok (időszaki kiadványok), képregények,

folyóiratok (kiadványok), könyvek, felhasználói kézikönyvek, oktatási és képzési anyagok megjelentetése és

rendelkezésre bocsátása; folytatásos televíziósorozatokból származó vagy ahhoz köthető audio-,
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videófelvételeket, műalkotásokat, szöveget, vagy az előbb felsoroltak bármelyikét tartalmazó, online, nem

letölthető videóklipek és egyéb multimédiás digitális tartalmak biztosítása; bármely fent említett szolgáltatással

 kapcsolatos információs és tanácsadási szolgáltatások.

 ( 111 )  239.319

 ( 151 )  2022.11.08.

 ( 210 )  M 22 00308

 ( 220 )  2022.02.01.

 ( 732 )  CEG Central Europe Gate Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Samman Anas, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Szárított babok, lencse, csicseriborsó, hüvelyesek, kukorica.

  30    Bulgur, rizs, búzadara, pattogatott kukorica, kuszkusz (búzadara).

  31    Nyers csicseriborsó.

 ( 111 )  239.320

 ( 151 )  2022.11.08.

 ( 210 )  M 22 01116

 ( 220 )  2022.04.27.

 ( 732 )  The Belt & Road Kft., Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   29    Étkezési napraforgómag; napraforgóolaj, étkezési; étkezési repceolajok; repceolaj, étkezési.

 ( 111 )  239.321

 ( 151 )  2022.11.08.

 ( 210 )  M 22 01368

 ( 220 )  2022.05.24.

 ( 732 )  K&H Bank Zrt., Budapest (HU)

 ( 541 )  K&H Értékpapír

 ( 511 )   35    Reklámozás; kereskedelmi ügyletek; kereskedelmi adminisztráció; irodai munkák.

  36    Biztosítás; pénzügyi ügyletek; valutaügyletek; ingatlanügyletek.

 ( 111 )  239.322

 ( 151 )  2022.11.08.

 ( 210 )  M 22 01268

 ( 220 )  2022.05.13.

 ( 732 )  Feil Róbert Gábor, Szeged (HU)
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( 546 )

 ( 511 )  14    Ékszerek; gyémántot tartalmazó ékszerek; drágakövek, gyöngyök és nemesfémek, beleértve utánzatait is;

 csiszolt gyémántok; gyémánt [nyers].

  42    Vizuális tervezés; ékszerek tervezése.

 ( 111 )  239.323

 ( 151 )  2022.11.08.

 ( 210 )  M 21 03780

 ( 220 )  2021.11.10.

 ( 732 )  Homoki Henrietta, Kunpeszér (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   11    Díszlámpák.

 20    Szobrok; kisplasztikák; művészeti alkotások; díszítések; dekorációk; állatfigurák (dísztárgyak) fából;

műanyagból készült szobrok; műanyagból készült modellek; méretarányos makettek, modellek (dísztárgyak)

 műanyagból; műgyanta szobrocskák; műgyanta figurák; műanyag faragványok.

  35    Reklámozási, marketing és promóciós szolgáltatások.

 ( 111 )  239.324

 ( 151 )  2022.11.10.

 ( 210 )  M 21 01982

 ( 220 )  2021.05.17.

 ( 732 )  Brit Húsmarhafajtákat Tenyésztők Egyesülete, Kaposvár (HU)

 ( 740 )  Dr. Nemes Ügyvédi Iroda, Debrecen

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Marhahús és marhahús kivonatok; csomagolt angus marhából készült húsok; angus marhából készült,

feldolgozott hústermékek; angus marhából készült felvágottak; angus marhából készült füstölt kolbászok; angus

marhából készült hamburgerek, húspogácsák; angus marhából készült hentesáruk; angus marhából készült

hurkafélék; angus marhából készült húzott marhahús; angus marhából készült kolbász; angus marhából készült

kolbászhús; angus marhából készült kolbászok; angus marhából készült kolbászok tartósítva; angus marhából

készült kolbásztermékek; angus marhából készült konyhakész hús; angus marhából készült konyhakész

marhahús; angus marhából készült marhahús; angus marhából készült marhahúspogácsa; angus marhából készült

marhasonka; angus marhából készült marhakenőmájas; angus marhából készült marhahús szeletek; angus

marhából készült marhahús gombócok; angus marhából készült marhahús konzervek; angus marhából készült

marhasültek; angus marhából készült nyers marhahúspogácsa; angus marhából készült nyers kolbász; angus

marhából készült pácolt húsok; angus marhából készült szalámi; angus marhából készült szárított marhahús;

angus marhából készült virslik; angus marhából készült faggyú, étkezési; angus marhából készült marhafaggyú

 (élelmiszerekhez); angus marhából készült marhazsír; marhafaggyú; angus marhából készült húskivonatok.

  31    Élő angus marha.

  35    Reklámozás.
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 ( 111 )  239.325

 ( 151 )  2022.11.08.

 ( 210 )  M 22 01245

 ( 220 )  2022.05.11.

 ( 732 )  Nemzetközi Befektetési Holding Kft., Miskolc (HU)

 ( 541 )  PREMIER HOTEL MISKOLC

 ( 511 )  36    Ingatlanok bérbeadása; ingatlanok bérbeadásának ügyintézése; irodák [ingatlanok] bérbeadása; ingatlanok

 bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés.

 ( 111 )  239.326

 ( 151 )  2022.11.08.

 ( 210 )  M 22 01251

 ( 220 )  2022.05.11.

 ( 732 )  Hollósiné Sós Krisztina, Pécs (HU)

 ( 740 )  Zavaczki Ügyvédi Iroda, Pécs

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Szórakoztatás; szabadulószoba, gyermek játszóház és játékkártya.

 ( 111 )  239.327

 ( 151 )  2022.11.08.

 ( 210 )  M 22 01242

 ( 220 )  2022.05.11.

 ( 732 )  BRW Bútorház 911 Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Ágoston Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Bútorokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

 ( 111 )  239.328

 ( 151 )  2022.11.08.

 ( 210 )  M 22 01099

 ( 220 )  2022.04.26.

 ( 732 )  CIVIL Biztonsági Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Ormai János, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Adatbázisok; számítógépes adatbázisok; rögzített adatállományok; elektronikus naplók; elektronikus

személyi szervezők; adatkészletek, rögzített vagy letölthető formában; elektronikus adatbázisok; interaktív

adatbázisok; letölthető elektronikus jelentések; számítógépes dokumentáció elektronikus formában;

adatfeldolgozó programok; adatfeldolgozó szoftverek; applikációs szoftver; globális számítógépes hálózatokról

letölthető számítógépes szoftverek; globális számítógépes információs hálózatokról letölthető számítógépes

szoftverek; számítógépes programok adatfeldolgozáshoz; számítógépes programok, rögzített; számítógépes

szoftverek; számítógépes szoftver programok; számítógépes szoftverek [programok]; számítógépes szoftverek,

rögzített; számítógépes szoftverplatformok, rögzített vagy letölthető formában; számítógépes szoftverplatformok;

szoftverek; szoftverek a fizikai világban végzett műveletek felügyeletére, elemzésére, szabályozására és
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futtatására; adat- és fájlkezelő és adatbázis szoftverek; adatkeresést engedő számítógépes szoftver; adatkeresést

lehetővé tevő számítógépes szoftverek; alkalmazás- és adatbázis-integrálásra szolgáló számítógépes szoftverek;

alkalmazásfejlesztési szoftverek; dokumentumautomatizálási szoftverek; döntéshozatalt segítő szoftverek;

együttműködési menedzsment szoftver platformok; együttműködési szoftver platformok [szoftverek];

együttműködési szoftverek; felmérő szoftverek; információ-visszakereső szoftverek; irodai és üzleti

alkalmazások; munkaerő-menedzsment szoftverek; munkafolyamat alkalmazások; munkafolyamat-irányítási

rendszer szoftverei; munkafolyamat-szoftverek; számítógépes alkalmazásszoftverek; szoftver csomagok;

szoftvercsomagok; adatkommunikációs szoftverek; egységes kommunikációs szoftverek; hálózati szoftverek;

helyi hálózatokkal kapcsolatos számítógépes programok; kommunikációs szoftverek; LAN [helyi hálózati]

operációs szoftverek; levelezési szerver szoftverek; számítógépek közötti, helyi hálózaton keresztül történő

kommunikációra szolgáló számítógépes szoftverek; számítógépes hálózat használóinak összekapcsolására

szolgáló kommunikációs szoftver; számítógépes programok hálózati menedzsmenthez; számítógépes szoftverek

helyi hálózatok adminisztrációjához; szoftver elektronikus levelezéshez és üzenetküldéshez;

adatbázis-szinkronizáló szoftverek; adatbázisszerver-szoftverek; adatkezelő szoftverek; adatok visszakeresését

lehetővé tevő számítógépes szoftver; adattároló programok; adatok keresését és kinyerését lehetővé tevő

számítógépes szoftverek; információ-visszakereső alkalmazások; interaktív adatbázisszoftverek; nagy

adathalmazokat kezelő szoftverek; számítógépes kereső szoftverek; számítógépes programok géppel olvasható

formában, adatbázis-kezelésben való használatra; számítógépes szoftver információk és adatok kereshető

adatbázisának létrehozására; számítógépes szoftver programok adatbáziskezeléshez; számítógépes szoftverek

adattárolás automatizálásához; számítógépes szoftverek dokumentummenedzsmenthez; számítógépes szoftverek

piaci információk feldolgozásához; számítógépes szoftverek piaci információk elemzéséhez; irodai csomagok

[szoftverek]; irodai szoftverek; könyvelőszoftverek; logisztikai szoftverek; menedzsment információs rendszer

(MIS) szoftverek; számítógépes programok projektmenedzsmenthez; számítógépes szoftverek üzleti célokra;

üzleti szoftverek; üzletiteljesítmény-kezelő szoftverek; vállalati erőforrás-tervező [ERP] szoftverek; vállalati

 szoftverek; vállalati tartalmak kezelésére szolgáló [ECM] szoftverek; segítő szoftverek.

 35    Adminisztratív támogatás és adatfeldolgozási szolgáltatások; hatékonysággal kapcsolatos tanácsadás;

hatékonysági szaktanácsadás; ipari vagy kereskedelmi vállalatok működtetésével kapcsolatos segítségnyújtás;

irodavezetési szolgáltatások; kereskedelmi vállalkozások üzletvezetési adminisztrációja; kereskedelmi

vállalkozások működtetése; kereskedelmi vállalatok vezetésével kapcsolatos segítségnyújtás; kereskedelmi

vállalatok működtetéséhez és irányításához nyújtott segítség; kereskedelmi üzleti menedzsment; menedzsment

támogatás; munkaerő toborzáshoz kapcsolódó igazgatási tanácsadás; segítségnyújtás kereskedelmi vállalatok

menedzsmentjében; segítségnyújtás ipari vagy kereskedelmi vállalatok menedzsmentjéhez; segítségnyújtás

kereskedelmi vagy iparvállalatok irányításában és működtetésében; segítségnyújtás üzleti tervezéshez;

segítségnyújtás üzleti tevékenységek menedzsmentjében; segítségnyújtás üzleti tevékenységek

menedzsmentjéhez; stratégiai üzleti tervezés; szolgáltatások üzleti hatékonyság növeléséhez; ügyviteli és

működési segítségnyújtás kereskedelmi vállalatok számára; üzleti adminisztráció és menedzsment; üzleti

folyamat-átszervezési szolgáltatások; üzleti folyamatkezelés és tanácsadás; üzleti hálózati szolgáltatások; üzleti

konzultációs és tanácsadási szolgáltatások; üzleti menedzsment; üzleti működési segítségnyújtás vállalatok

számára; üzleti projekt management; üzleti projektek ügyvitele; üzleti projektmenedzsment; üzleti

segítségnyújtás; üzleti segítségnyújtó szolgáltatások; kiskereskedelmi szolgáltatások számítógépes szoftverrel

kapcsolatban; nagykereskedelmi szolgáltatások számítógépes szoftverrel kapcsolatban; szoftverrel kapcsolatos

 tájékoztatás biztosítása ügyfelek számára; szoftverrel kapcsolatos tanácsadás biztosítása ügyfelek számára.

 45    Betörést megelőző őrszolgáltatások; biztonsággal kapcsolatos tájékoztató szolgáltatások; biztonsággal

kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; biztonsági ellenőrző szolgáltatások; biztonsági értékelés; biztonsági

kockázatok értékelése; biztonsági őr szolgálat; biztonsági őrszolgálat épületekben; biztonsági poggyászvizsgálat;

biztonsági rendszerek felügyelete; biztonsági szolgálat létesítményekhez; biztonsági szolgáltatások személyek és

vagyontárgyak védelmére; biztonsági szolgáltatások; biztonsági szolgáltatások nyilvános rendezvényekhez;

biztonsági szolgáltatások épületekhez; biztonsági szolgáltatások személyek és vagyontárgyak fizikai védelmére;
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biztonsági szolgáltatások egyének fizikai védelmére; biztonsági szolgáltatások a tárgyi tulajdon fizikai védelmére;

egészséggel és biztonsággal kapcsolatos információs szolgáltatások; egészséggel és biztonsággal kapcsolatos

konzultációs szolgáltatások; egyének védelméhez kapcsolódó biztonsági szolgáltatások; éjjeliőr-szolgáltatások;

éjjeliőri szolgáltatások; elektronikus megfigyelési szolgáltatások biztonsági célokból; felderítő és

figyelő-ellenőrző szolgáltatások; felügyeleti szolgáltatások; fizikai biztonsági szolgáltatások; fizikai biztonsági

tanácsadás; foglalkoztatás előtti háttérvizsgálati szolgáltatások; gyárak biztonsági célú vizsgálata; gyárak

biztonsági ellenőrzése; létesítmények biztonsági őrzése távoli megfigyelő rendszerekkel; őrző-védő

szolgáltatások; munkavédelmi előírásokra vonatkozó tanácsadás; munkavédelmi tanácsadás; riasztások figyelése,

követése; személyi testőrszolgálat; személyi testőri szolgáltatásokkal kapcsolatos tájékoztatás; szerződéses őrzés;

testőrszolgálat; vagyon- és személyvédelmi biztonsági szolgáltatások; vagyonvédelmi biztonsági szolgáltatások;

 vizsgálatok személyek előéletével kapcsolatban.

 ( 111 )  239.329

 ( 151 )  2022.11.08.

 ( 210 )  M 22 01096

 ( 220 )  2022.04.26.

 ( 732 )  Lokal Brand Kft., Dunakeszi (HU)

 ( 740 )  Dr. Kopcsányi Gábor, Budapest

  ( 546 )

 ( 511 )   25    Gyerekcipők, babacipők; férfi és női lábbeli; férfi, női és gyermek ruházat.

  38    Rádióadás és vétel; rádiókommunikációs szolgáltatások; rádióadás; rádióműsorok közvetítése.

 41    Konferenciák szervezése, lebonyolítása és rendezése; szórakoztatási célú összejövetelek lebonyolítása; élő

szórakoztató előadások bemutatása; zenei fesztiválokkal kapcsolatos szolgáltatások; fesztiválok szervezése;

 diszkókban nyújtott szórakoztatási szolgáltatások; rádióműsorok készítése és bemutatása.

  43    Étel és ital catering.

 ( 111 )  239.330

 ( 151 )  2022.11.08.

 ( 210 )  M 22 00037

 ( 220 )  2022.01.06.

 ( 732 )  Leveleki Miklós, Baja (HU)

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

 ( 541 )  GREENDEED

 ( 511 )  18    Bőr pénztárcák; kézitáskák, pénztárcák és irattárcák; pénztárcák, erszények; bőr irattartók; bőr és

bőrutánzatok; állatbőrök és irhák; bőröndök és szállító táskák; esernyők és napernyők; sétapálcák; ostorok,

hámok és lószerszámok; nyakörvek, pórázok és ruházat állatok számára; kártyatartók [bőráruk]; levéltárcák;

 moleszkin [bőrutánzat]; vegán bőr; kulcstartók.

 ( 111 )  239.331

 ( 151 )  2022.11.08.

 ( 210 )  M 22 01492

 ( 220 )  2022.06.06.

 ( 732 )  Nagyvállalatok Logisztikai Vezetőinek Klubja Közhasznú Egyesület 10%, Budapest (HU)

 Bíró Norbert 40%, Mór (HU)

 Szász Levente 20%, Gyál (HU)

 Fábián Tamás 10%, Budapest (HU)

 Szabó Zoltán 20%, Budapest (HU)

 ( 740 )  Vikor Áron Dávid Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 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.

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

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

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

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

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

 ( 111 )  239.332

 ( 151 )  2022.11.08.

 ( 210 )  M 22 01097

 ( 220 )  2022.04.26.

 ( 732 )  Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara, Pécs (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Kereskedelmi kamara vállalkozások ösztönzésével kapcsolatos szolgáltatásai; kereskedelmi

vállalkozásoknak nyújtott, reklámozással kapcsolatos segítségnyújtás; vállalati imázs fejlesztésével kapcsolatos

szaktanácsadás; reklámcélú kiállítások szervezése és lebonyolítása; gazdasági és reklámcélú szakvásárok,

kiállítások és bemutatók szervezése és lebonyolítása; kereskedelmi bemutatók (kiállítások) és vásárok

lebonyolítása, szervezése és rendezése kereskedelmi- és reklámcélokra; kiállítások szervezése üzleti célokra;

kiállítások szervezése reklámozási célokra; reklámcélú kiállítások szervezése, lebonyolítása; reklámcélú vásárok

és kiállítások szervezése és lebonyolítása; rendezvények, kiállítások, vásárok és bemutatók szervezése

kereskedelmi, promóciós és reklámozási célokra; üzleti célú kiállítások lebonyolítása; üzleti vagy kereskedelmi

célú kiállítások szervezése; üzleti célú vásárok és kiállítások szervezése és lebonyolítása; üzleti bemutatók,

 rendezvények lebonyolítása; pályaválasztási tanácsadási szolgáltatások [kivéve oktatási és képzési tanácsadás].

  36    Befektetésekkel kapcsolatos ügyintézés.

 ( 111 )  239.333

 ( 151 )  2022.11.08.

 ( 210 )  M 22 01249

 ( 220 )  2022.05.11.

 ( 732 )  Atmodance Entertainment, LLC, Pacifica California (US)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  SZÉLTÁNC

 ( 511 )  41    Szórakoztatási, oktatási és képzési szolgáltatások; audiovizuális bemutatók; cirkuszi elemeket alkalmazó

szórakoztatási szolgáltatások; egzotikus tánc szolgáltatások; élő szórakoztató rendezvények szervezése és

lebonyolítása; élő szórakoztatási szolgáltatások; élő táncbemutatók; élő zenés szolgáltatások; klubok szórakoztató

szolgáltatásai; lézerbemutatók, lézershow-k; oktatás és tanítás; sport- és fitneszszolgáltatások; színpadi show-k
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szervezése; sportbíróskodás; sportszolgáltatások; sportpark szolgáltatások; sportedzői tevékenység; sportpályák

bérbeadása; sportoktatás/edzés; sportoktatók képzése; sportoktatás szervezése; sportrangadók szervezése;

sportesemények és sportversenyek szervezése; sportneveléssel, sportoktatással kapcsolatos információk;

sportlétesítmények üzemeltetése; sportlétesítmények lefoglalása; szórakoztató sportszolgáltatások;

információnyújtás sporttevékenységekhez; sport klub szolgáltatások; sport edzőtábori szolgáltatások;

létesítmények biztosítása sportversenyekhez; jegyfoglalási szolgáltatások sportrendezvényekre; sport- vagy

edzőberendezés kölcsönzése; sportokhoz kapcsolódó hírek szolgáltatása; sportesemények rendezése televíziók

számára; sportesemények közvetítése honlapokon keresztül; szórakoztató szolgáltatások sportesemények

formájában; sportfoglalkozások szervezése nyári táborokhoz; közösségi sport- és kulturális események

szervezése; sportolók rendezvényeken történő fellépésének megszervezése (szponzori, promotor szolgáltatás);

show-k gyártása; televíziós showműsor készítés/rendezés; showműsorok tervezése; szórakoztató show-k

 rendezése; élő show-k készítése; sporttevékenységek.

 ( 111 )  239.334

 ( 151 )  2022.11.08.

 ( 210 )  M 22 01243

 ( 220 )  2022.05.11.

 ( 732 )  BRW Bútorház 911 Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  ÁGOSTON Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Bútorokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

 ( 111 )  239.335

 ( 151 )  2022.11.08.

 ( 210 )  M 22 00024

 ( 220 )  2022.01.05.

 ( 732 )  Európai Utazási Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Ungváriné dr. Kapitány Adrienn Klára, Budapest

 ( 541 )  EUB, az utasbiztosítások szakértője.

 ( 511 )   36    Utasbiztosítások megkötése és utasbiztosítási szolgáltatások nyújtása.

 ( 111 )  239.336

 ( 151 )  2022.11.08.

 ( 210 )  M 22 01491

 ( 220 )  2022.06.06.

 ( 732 )  AGROFEED Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, Győr (HU)

 ( 740 )  Dr. Bakos - Dr. Smied - Dr. Muraközi Ügyvédi Iroda, Győr

 ( 541 )  Vivafarm

 ( 511 )  31    Nyers és feldolgozatlan mezőgazdasági, akvakultúrás, kertészeti és erdészeti termékek; nyers és

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

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

 ( 111 )  239.337

 ( 151 )  2022.11.08.

 ( 210 )  M 22 01093

 ( 220 )  2022.04.25.

 ( 732 )  Hunan Lenercom Technology Co., Ltd., Changsha, Hunan (CN)
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 ( 740 )  Pintz és Társai Kft., Budapest

  ( 546 )

 ( 511 ) 9    Inverterek, áramátalakítók [elektromosság]; akkumulátor dobozok; elektromos elemek, akkumulátorok;

fotovillamos elemek; napelemek, szolár akkumulátorok; napelemek villamosenergia-termeléshez; monitorok

[számítógép hardver]; számítógépes programok [letölthető szoftverek]; ipari műveletek távirányítására szolgáló

elektromos berendezések; elektromos akkumulátorok járművekhez; töltőállomások elektromos járművekhez;

katódos rozsdavédő készülékek, berendezések; áramátalakítók, transzformátorok; elosztódobozok

 [elektromosság]; lemezek akkumulátorokhoz; akkumulátor üvegek; letölthető számítógépes játékszoftverek.

 ( 111 )  239.338

 ( 151 )  2022.11.08.

 ( 210 )  M 22 01091

 ( 220 )  2022.04.25.

 ( 732 )  Márka Üdítőgyártó Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Felsőlajos (HU)

 ( 740 )  dr. Lehoczky Dávid, Budapest

 ( 541 )  Itt a Márka, itta már ma?

 ( 511 )  32    Alkoholmentes italok; ásványvizek és szénsavas vizek; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más

 készítmények alkoholmentes italok készítéséhez.

 ( 111 )  239.339

 ( 151 )  2022.11.08.

 ( 210 )  M 22 01244

 ( 220 )  2022.05.11.

 ( 732 )  BRW Bútorház 911 Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  ÁGOSTON Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Bútorokkal kapcsolatos kiskereskedelmi szolgáltatások.

 ( 111 )  239.340

 ( 151 )  2022.11.08.

 ( 210 )  M 22 01092

 ( 220 )  2022.04.25.

 ( 732 )  Márka Üdítőgyártó Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Felsőlajos (HU)

 ( 740 )  dr. Lehoczky Dávid, Budapest

 ( 541 )  Éld át újra!

 ( 511 )  32    Alkoholmentes italok; ásványvizek és szénsavas vizek; gyümölcsitalok és gyümölcslevek; szörpök és más

 készítmények alkoholmentes italok készítéséhez.

 ( 111 )  239.341

 ( 151 )  2022.11.08.

 ( 210 )  M 22 01375

 ( 220 )  2022.05.25.

 ( 732 )  HGC Marketing Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  Virtu

 ( 511 )  43    Vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások;

 vendéglátás szervezése születésnapi bulik számára; vállalati vendéglátás (étel és ital szolgáltatása).
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 ( 111 )  239.342

 ( 151 )  2022.11.08.

 ( 210 )  M 22 01094

 ( 220 )  2022.04.26.

 ( 732 )  Kőszegi Zsolt Ferenc, Dunaharaszti (HU)

 ( 740 )  dr. Incze Tamás Álmos, Budapest

 ( 541 )  VAGABOND KORZÓ

 ( 511 )   41    Szórakoztatás; sport- és kulturális tevékenységek.

 ( 111 )  239.343

 ( 151 )  2022.11.08.

 ( 210 )  M 22 01089

 ( 220 )  2022.04.25.

 ( 732 )  Tudatos Vásárlók Közhasznú Egyesülete, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  41    Eszmecserék, szemináriumok szervezése és lebonyolítása; konferenciaszervezés; előadások szervezése;

oktatási célú kiállítások szervezése; oktatási szolgáltatások; oktatási tanúsítási szolgáltatások; képzés és

vizsgáztatás; gyakorlati képzés [szemléltetés]; multimédiás anyagok online kiadása; online, nem letölthető videók

biztosítása; online tájékoztatás weboldalon keresztül; oktatási célú hang- és videofelvételek készítése;

 könyvkiadás.

 ( 111 )  239.344

 ( 151 )  2022.11.08.

 ( 210 )  M 22 01248

 ( 220 )  2022.05.11.

 ( 732 )  duplaW Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Hennelné dr. Komor Ildikó Ügyvédi Iroda, Budapest

 Nógrádi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Bagatelle

 ( 511 )  29    Kész saláták; zöldséges készételek; készételek húsból; tejtermékalapú szendvicskrémek; kenhető sajtok;

 zöldségkrémek.

 30    Pékáruk; friss péksütemények; készítmények pékáruk készítéséhez; péksütemények készítésére használt

keverékek; sütemények, cukrászsütemények, torták és kekszek (aprósütemények); fogyasztásra kész desszertek

[cukrászsütemények]; édességek; friss lepények, piték; szendvicsek; kekszek, rágcsálnivalók; kávé, tea, kakaó és

 helyettesítőik.

 43    Vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; szoba- és terembérlési szolgáltatások; ideiglenes

szállásbiztosítás; kávézói szolgáltatások; éttermi szolgáltatások; étel- és italkészítés; ételek és italok felszolgálása;

 elvitelre készített ételekkel és italokkal kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 111 )  239.345

 ( 151 )  2022.11.08.

 ( 210 )  M 22 01482

 ( 220 )  2022.06.03.

 ( 732 )  Immunelab Medical Kft., Kecskemét (HU)

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

 ( 511 )  5    Étrend- és táplálékkiegészítők; vitaminkészítmények.

 ( 111 )  239.346

 ( 151 )  2022.11.09.

 ( 210 )  M 21 04088

 ( 220 )  2021.12.01.

 ( 732 )  Nemzeti Népegészségügyi Központ, Budapest (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )   44    Egészségvédelemmel, egészségügyi ellátással kapcsolatos információs szolgáltatások.

 ( 111 )  239.347

 ( 151 )  2022.11.09.

 ( 210 )  M 22 00836

 ( 220 )  2022.03.29.

 ( 732 )  K&H Biztosító Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Csősz Kinga, Zsámbék

 ( 541 )  K&H Biztosító

 ( 511 )  9    Hitelkártyák.

  16    Csekkek.

 36    Becslések biztosítások megkötéséhez; alkuszi/ügynöki tevékenység; balesetbiztosítás; bankügyletek

lebonyolítása; betegségbiztosítás; bélyegek értékbecslése; bérházak kezelése; biztosítási statisztikai

szolgáltatások; biztosítási tanácsadás; biztosítási ügynöki tevékenységek; biztosítások; elszámolóházak;

faktorálási szolgáltatások; felszámolási szolgáltatások, pénzügyi; finanszírozási szolgáltatások; gyűjtések

szervezése; hajókárbiztosítás; hitelügynökségek, hitelirodák; hitelkártyák kibocsátása; biztosítási és pénzügyi

információk nyújtása és konzultációs szolgáltatások; ingatlankezelési szolgáltatások; ingatlanok értékbecslése;

ingatlanügynökségek; javítási költségbecslés [pénzügyi becslés]; jelzálog-hitelezés és brókeri tevékenység;

jótékonysági célú gyűjtések; klíringház és kiegyenlítési szolgáltatások; követelésbehajtási ügynökségek;

lakásügynökségek; lakbér beszedés; mezőgazdasági ingatlanok bérlése; műtárgyak értékbecslése; numizmatikai

értékbecslés; nyugdíjfolyósítási szolgáltatások; óvadékkal kapcsolatos szolgáltatások; kezesség; pénzalapok

elektronikus átutalásával kapcsolatos banki szolgáltatások; pénzügyi elemzések; pénzügyi értékbecslés

[biztosítás, bankügyletek, ingatlan]; vállalatok pénzügyi igazgatása; pénzügyi információk nyújtása; pénzügyi

szponzorálás, támogatás; pénzváltás és átutalás; ékszerek értékbecslése; életbiztosítás; értékbónok kibocsátása és

beváltása; értékek letétbe helyezése; régiségek értékbecslése; részletfizetéses kölcsönök ügyintézése;

széfszolgáltatások; takarékpénztár szolgáltatások; telebank szolgáltatások; terhelési (charge) kártya és hitelkártya

szolgáltatások; tőkebefektetés, tőkeberuházás; tőzsdei árfolyamjegyzés; tőzsdeügynöki tevékenység; tulajdonjog

fenntartásos részletvétel hitelezése; tűzkár elleni biztosítás; utazási csekkek kibocsátása; vagyonkezelés;

 vámügynöki pénzügyi szolgáltatások; zálogkölcsönzési szolgáltatások.

  43    Szállásügynökségek [szállodák, panziók].

 ( 111 )  239.348

 ( 151 )  2022.11.09.

 ( 210 )  M 22 00930

 ( 220 )  2022.04.06.
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 ( 732 )  CSS Social Marketing Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  dr. Győrki Mónika, Budapest

 ( 541 )  kispadpolo

 ( 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.

 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.

  33    Alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez.

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

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

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  239.349

 ( 151 )  2022.11.09.

 ( 210 )  M 22 00934

 ( 220 )  2022.04.07.

 ( 732 )  Szomjas Jennifer, Vecsés (HU)

  

( 546 )

 ( 511 )  14    Ékszerek; ékszercikkek; ékszerdobozok; ékszerutánzatok; strassz ékszer; nyakláncok [ékszer]; hamis

ékszerek; női ékszerek; díszek [ékszerek]; füldíszek [ékszerek]; egyedi ékszerek; nyakláncok [ékszerek];

aranytartalmú ékszerek; gyöngyök [ékszerek]; tűk [ékszerek]; brossok [ékszerek]; láncok [ékszerek]; gyűrűk

[ékszerek]; karkötők [ékszerek]; ékszerek háziállatoknak; dísztűk [ékszerek]; platina ékszerek; kitűzők

[ékszerek]; ékszeres zacskók, ékszerekkel együtt; ékszertokok tároláshoz; ékszerek, beleértve az

ékszerutánzatokat és a műanyag ékszereket; ruhadíszek ékszerek formájában; ékszer biztonsági láncok;

 cipődíszek [ékszerek]; kalapdíszek [ékszerek].

 18    Estélyi táskák; atlétikai táskák; táskák, kézitáskák; kozmetikai táskák; guruló táskák; hordozótokok, táskák;

vízálló táskák; táskák sportruházathoz; hétköznapi, utcai táskák; sportruházathoz használt táskák; összehúzható

szájú táskák; cipőtároló zsákok, cipőtartó táskák; csizma- és síbakancstartó táskák; táskák [zacskók, tasakok]

csomagolásra, bőrből; aktatáskák, irattáskák és diplomata táskák; bőrből készült táskák és pénztárcák; erszények,

táskák smink, kulcsok és más személyes tárgyak tárolására; hétvégi táskák; bőrutánzatból készült táskák;

irattáskák, üzleti táskák; irattartók, dokumentumtartók; irattartó tokok; bőr irattartók; fogantyúk [táskák]; boston

táskák; gurulós táskák; vállpántok [táskákhoz]; művészeti mappák [táskák]; táskák légi utazáshoz; táskák,

hátizsákok táborozóknak; utazótáskák, bőröndök, tárcák és más hordozóeszközök; bőröndök, kézitáskák;

 bőröndök; utazótáskák és bőröndök; gurulós bőröndök; ruhazsákok, öltönytáskák; ruhazsákok.
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 25    Kendők [ruházat]; kötények [ruházat]; ballonkabátok [ruházat]; övek [ruházat]; férfi ruházat; kismama

ruházat; rövidnadrágok [ruházat]; kötöttáruk [ruházat]; melegítőnadrágok [ruházat]; fiú ruházat; ruházat

sportoláshoz; atlétikai ruházat; kézmelegítők [ruházat]; nyaksálak [ruházat]; kisgyermek ruházat; kesztyűk

[ruházat]; fejszalagok [ruházat]; napellenzők [ruházat]; esőálló ruházat; műbőr ruházat; vászon ruházat; otthoni

ruházat; fülvédők [ruházat]; hajszalagok [ruházat]; bodyk [ruházat]; ruházati cikkek; bundák, szőrmék [ruházat];

melltartópántok [ruházati részek]; sálak [ruházati cikkek]; férfi, női és gyermek ruházat; ruházat, lábbelik és

fejfedők részei; karcsúsító anyagokat tartalmazó ruházat; kezeslábas ruhák; lányka ruhák; női ruhák; női alkalmi

ruhák; háromrészes öltönyök [ruházat]; fűzők [ruházat, derékfűzők]; ruházati cikkek nők számára; úszódressz,

fürdőruha; férfi és női fürdőruhák és fürdőnadrágok; alkalmi cipők; magassarkú cipők; sportcipők; lábbelik; férfi

 lábbeli; női lábbeli; szabadidő lábbelik; gyerek lábbelik.

 ( 111 )  239.350

 ( 151 )  2022.11.09.

 ( 210 )  M 22 00935

 ( 220 )  2022.04.07.

 ( 732 )  SEON Technologies Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Orbán Miklós Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 9    Számítógépes titkosító, kódoló szoftverek; letölthető szoftverek; applikációs szoftver; hitelesítő szoftverek;

adatvédelmi szoftver; titkosító szoftver; kémprogramirtó szoftverek; üzleti szoftverek;

mesterségesintelligencia-szoftverek; számítógépes vírusirtó szoftverek; adatkommunikációs szoftverek;

adattömörítő szoftverek; személyes adatok védelmét biztosító szoftverek; számítógépes szoftverplatformok;

számítógépes szoftverek számítási felhőkhöz; üzleti technológiai szoftverek; fenyegetést észlelő szoftverek;

kockázatérzékelő szoftverek; információ-visszakereső szoftverek; letölthető szoftveralkalmazások;

tartalomellenőrző szoftverek; karakterfelismerő szoftverek; adatkezelő szoftverek; számítógépes

szoftveralkalmazások, letölthető; szoftverek gépi tanuláshoz; mesterségesintelligencia-szoftverek elemzéshez;

gépi tanulási szoftverek felügyelethez; gépi tanulási szoftverek elemzéshez; mesterségesintelligencia-szoftverek

felügyelethez; mobiltelefonos szoftveralkalmazások; alkalmazásszoftverek vezeték nélküli eszközökhöz;

internetről letöltött számítógépes szoftverek; mesterséges intelligencia és gépi tanulási szoftverek; szoftverek

hálózatok és eszközök védelmének biztosításához; mesterséges intelligencián alapuló interaktív szoftverek;

számítógépes szoftverek rendszertisztításhoz és -optimalizáláshoz; letölthető számítógépes szoftverek

távmonitoringhoz és elemzéshez; számítógépes szoftverek helymeghatározási adatok gyűjtéséhez; számítógépes

szoftverek helymeghatározási adatok összesítéséhez; számítógépes szoftverek helymeghatározási adatok

továbbításához; számítógépes szoftverek helymeghatározási adatok feldolgozásához; számítógépes szoftverek

adatbázisokhoz való hozzáférés engedélyezéséhez; számítógépes programok online adatbázisokhoz való

hozzáféréshez, böngészéshez és kereséshez; szoftverek információk kereséséhez és visszakereséséhez számítógép

hálózaton keresztül; számítógépes szoftverek számítógépes hálózatokat fenyegető veszélyek észleléséhez;

számítógépes szoftverek számítógépek és számítógépes hálózatok sebezhetőségének teszteléséhez; szoftverek a

mesterséges intelligencia és a gépi tanulás integrálásához a big data terén; adatfeldolgozó szoftverek; digitális

formában tárolt számítógépes programok; biztonsági szoftverek; letölthető számítógépes biztonsági szoftverek;

 működési kockázatkezelési szoftverek.

 42    IT-szolgáltatások adatvédelemhez; adatvédelmet biztosító felhőalapú szolgáltatás; spamszűrő

szolgáltatások; elektronikus adatbiztonsági rendszerek tervezése és fejlesztése; számítógép biztonsági fenyegetés
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elemzés adatok védelméhez; adatbiztonsági tanácsadás; elektronikus adatbiztonsághoz kapcsolódó számítógépes

programozás; adatbiztonsági szolgáltatások; számítógép-biztonsági kockázatkezelő programok biztosítása;

számítógépes programfejlesztés; adatfeldolgozó számítógépes programok fejlesztése és írása; számítógépes

programokkal kapcsolatos elemzési szolgáltatások; számítógépes programokkal kapcsolatos kutatás;

adatfeldolgozó számítógépes programok készítése; szoftverek tervezése adat- és multimédiás tartalmak

átalakításához protokollokról más protokollokra; online, nem letölthető szoftverek ideiglenes használatának

biztosítása adatok továbbítása céljából; felhasználói hitelesítési szolgáltatások nyújtása biometrikus hardver- és

szoftvertechnológia alkalmazásával e-kereskedelmi tranzakciókhoz; adat- és multimédiás tartalmak

protokollokról protokollokra történő átalakításához használt szoftverek fejlesztése; számítógépes szoftverekhez

kapcsolódó tanácsadási és fejlesztési szolgáltatások; számítógépes biztonsággal és számítógépes kockázatok

megelőzésével kapcsolatos számítógépes szoftverek frissítése; számítógépes szoftverek számítógépes

biztonsággal és számítógépes kockázatok megelőzésével kapcsolatos karbantartása; az e-kereskedelem területén

használt szoftverekre vonatkozó tanácsadó szolgáltatás; számítógépes szoftverrel kapcsolatos információnyújtás

és szaktanácsadás; számítógépes szoftverek alkalmazásával és használatával kapcsolatos műszaki tanácsadás;

számítógépes szoftverek telepítésével és karbantartásával kapcsolatos műszaki tanácsadás; számítógépes

rendszerekhez és szerverekhez használatos operációs szoftverek tervezése és fejlesztése; az e-kereskedelem

területén használt szoftverek karbantartása; számítógépes szoftverek tervezésével és fejlesztésével kapcsolatos

tájékoztatás; adatok értékeléséhez és számolásához használatos számítógépes szoftverek programozása; adatok

olvasására, átvitelére és rendszerezésére szolgáló számítógépes szoftverek programozása; felhő alapú

számítástechnikai hálózat elérésére és használatára szolgáló operációs szoftverek tervezése és fejlesztése;

számítógépes programok és szoftverek fejlesztéséhez kapcsolódó kutatás; mesterséges intelligencia platformok

szoftver mint szolgáltatásként [SaaS]; szoftvermegoldások kifejlesztése internetszolgáltatók és internet

felhasználók számára; beléptetés mint szolgáltatás (ACaaS) szoftverek installálása; technikai támogatási

szolgáltatások számítógépes szoftverekkel és alkalmazásokkal kapcsolatban; számítógépes hardverre és

szoftverre vonatkozó technikai tanácsadás biztosítása; elektronikus adatfeldolgozó szoftverek tervezésével

kapcsolatos szolgáltatások; számítástechnikai módszerek, algoritmusok és szoftverek fejlesztése és tesztelése;

tájékoztatás a számítógépes szoftvertervezés területén; tájékoztatás a számítógépes szoftverfejlesztés területén;

kutatás a számítógépes programok és szoftverek területén; tanácsadási szolgáltatások számítógépes szoftverek

használatával kapcsolatban; számítógépes szoftverek és programok aktualizálás és karbantartása; számítógépes

szoftverek karbantartásához kapcsolódó tanácsadási és tájékoztató szolgáltatások; számítástechnikai hardver és

szoftver tervezés és fejlesztés; szoftverek tervezése és fejlesztése; számítógépes szoftver alkalmazási megoldások

fejlesztése; számítógépes szoftverrel kapcsolatos kutatás és tanácsadás; szoftverek telepítése és karbantartása

internetes hozzáféréshez; számítógép hardverek és szoftverek hibaelhárítása; tanácsadás a biztonsági szoftverek

területén; számítógépes szoftveralkalmazások telepítése és testreszabása; számítógépes szoftvert támogató és

karbantartó szolgáltatások; tanácsadás a számítógépes szoftvertervezés területén; szoftverek fejlesztése

biztonságos hálózati műveletekhez; számítógépes szoftverek telepítése, javítása és karbantartása; szoftver mint

szolgáltatás [SaaS]; számítógépes szoftverrel kapcsolatos szaktanácsadás; szoftver-karbantartás; számítógépes

szoftver frissítése és bővítése; antivírus szoftverek tervezése és fejlesztése; számítógépes szoftverek frissítésével

kapcsolatos szolgáltatások; számítógép szoftver tanácsadás; mások számára végzett számítógépes

szoftverfejlesztés; szoftver karbantartás és javítás; számítógépes szoftverek hibadiagnosztikája; számítógépes

szoftverek írása és tervezése; számítógépes szoftverek bérbeadása és karbantartása; számítógépes szoftver

technikai támogató szolgáltatások; webtárhely és szoftver szolgáltatások, szoftver bérlés;

számítógép-programozás és szoftvertervezés; gépi tanulásra szolgáló szoftvert tartalmazó szoftver mint

szolgáltatás [SaaS]; számítógépes programozással kapcsolatos tanácsadás; számítógépes szoftverek hibáinak

elhárítása [műszaki támogató szolgáltatások]; tanácsadás a számítógépes szoftverek karbantartásával

kapcsolatosan; szoftverek frissítése; számítógépes hardverekhez és számítógépes programokhoz kapcsolódó

tervezési szolgáltatások; számítógépes szoftverek javítása [karbantartás, frissítés]; szoftvertervezési

szolgáltatások; számítógépes szoftverprogramozási szolgáltatások; szoftvertelepítés; szoftvertervezés
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okostelefonokhoz; számítógépes szoftver fejlesztése; szoftver mérnökség; szoftvertervezés; szoftveralkotás;

 hitelkártya-tevékenység elektronikus felügyelete internetes visszaélések felderítése érdekében.

 45    Biztonsággal kapcsolatos tájékoztató szolgáltatások; biztonsággal kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások;

kereskedelmi és ipari vállalatok biztonsági igényei terén nyújtott konzultációs szolgáltatások; biztonsági

 kockázatok értékelése; adatvédelem tiszteletben tartásával kapcsolatos konzultáció.

 ( 111 )  239.351

 ( 151 )  2022.11.09.

 ( 210 )  M 22 01061

 ( 220 )  2022.04.21.

 ( 732 )  Corvin Áruház Ingatlanhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Szabó Levente Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  35    Célzott marketing; értékesítési promóciós szolgáltatások; hirdetési- és reklámszolgáltatások; hirdetési felület

kölcsönzése; hirdetőtáblák bérbeadása [reklámtáblák]; marketing szolgáltatások; on-line hirdetői tevékenység

számítógépes hálózaton; rádiós reklámozás; recepciós szolgáltatások látogatók számára [irodai tevékenység];

 reklámfilmek készítése; televíziós reklámozás.

 36    Ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés; ingatlantulajdon-kezelés; irodahelyiségek bérbeadása;

 irodák bérbeadása közösségi munkavégzéshez; pénzügyi szponzorálás, támogatás.

 41    Sportlétesítmények üzemeltetése (1); sportlétesítmények üzemeltetése (2); szórakoztatási célú

 rendezvényszervezés; szórakoztatási szolgáltatások; szórakoztató rendezvények lebonyolítása.

 ( 111 )  239.352

 ( 151 )  2022.11.09.

 ( 210 )  M 22 01062

 ( 220 )  2022.04.21.

 ( 732 )  Que Pasta Kft., Szigetszentmiklós (HU)

 ( 541 )  Que Pasta

 ( 511 )   43    Vendéglátási szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás]; vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások.

 ( 111 )  239.353

 ( 151 )  2022.11.09.

 ( 210 )  M 22 01063

 ( 220 )  2022.04.21.

 ( 732 )  Jákó-Dog Bt., Jászjákóhalma (HU)

 ( 541 )  Frangipani balinéz masszázs szalon

 ( 511 )  44    Lávaköves masszázs; masszázs; masszázs szolgáltatások; mélyszöveti masszázs; thai masszázs; shiatsu

 masszázs; emberi higiéniai és szépségápolási szolgáltatások.

 ( 111 )  239.355

 ( 151 )  2022.11.10.

 ( 210 )  M 22 01005

 ( 220 )  2022.04.14.

 ( 732 )  Pusztai István, Szigetszentmiklós (HU)
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( 546 )

 ( 511 )   43    Vendéglátás, bisztró szolgáltatások.

 ( 111 )  239.356

 ( 151 )  2022.11.10.

 ( 210 )  M 22 01290

 ( 220 )  2022.05.17.

 ( 732 )  Allee Center Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Szécsényi Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  36    Ingatlanközvetítés, ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés, ingatlanok értékbecslése,

ingatlantulajdon-kezelés, ingatlanügyletek, ingatlanügynökség, irodahelyiségek bérbeadása, irodák bérbeadása

 közösségi munkavégzéshez.

 ( 111 )  239.357

 ( 151 )  2022.11.10.

 ( 210 )  M 22 01294

 ( 220 )  2022.05.17.

 ( 732 )  Duna Hulladékhasznosító Bt., Budapest (HU)

 ( 541 )  PAPÍRTAXI

 ( 511 )   39    Újrahasznosítható áruk gyűjtése (szállítás).

 ( 111 )  239.358

 ( 151 )  2022.11.10.

 ( 210 )  M 22 01292

 ( 220 )  2022.05.17.

 ( 732 )  Allee Center Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Szécsényi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Allee Bevásárlóközpont

 ( 511 )  36    Ingatlanközvetítés, ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés, ingatlanok értékbecslése,

ingatlantulajdon-kezelés, ingatlanügyletek, ingatlanügynökség, irodahelyiségek bérbeadása, irodák bérbeadása

 közösségi munkavégzéshez.

 ( 111 )  239.359

 ( 151 )  2022.11.10.

 ( 210 )  M 22 01291

 ( 220 )  2022.05.17.

 ( 732 )  Allee Center Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Szécsényi Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Allee

 ( 511 )  36    Ingatlanközvetítés, ingatlanok bérbeadásával kapcsolatos ügyintézés, ingatlanok értékbecslése,

ingatlantulajdon-kezelés, ingatlanügyletek, ingatlanügynökség, irodahelyiségek bérbeadása, irodák bérbeadása

 közösségi munkavégzéshez.

 ( 111 )  239.360
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 ( 151 )  2022.11.10.

 ( 210 )  M 22 01299

 ( 220 )  2022.05.17.

 ( 732 )  Szántó Enikő, Tahitótfalu (HU)

 ( 740 )  Dr. Sulyok Annamária, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  239.361

 ( 151 )  2022.11.10.

 ( 210 )  M 22 01286

 ( 220 )  2022.05.16.

 ( 732 )  Nagy Sportágválasztó, BBU Sportrendezvény Szervező Iroda Nonprofit Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Csatári Ákos, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   41    Oktatás és képzés a zene és szórakoztatás terén; zenei rendezvények szervezése.

 ( 111 )  239.362

 ( 151 )  2022.11.10.

 ( 210 )  M 22 01136

 ( 220 )  2022.04.28.

 ( 732 )  Fodor Gábor egyéni vállalkozó, Alsózsolca (HU)

 ( 740 )  Dr. Kőhidi Ákos, Győr

  

( 546 )

 ( 511 )   35    Adományozó automaták bérbeadása és kölcsönzése.

 42    Számítógépes kódolás; elektronikus adattárolás; számítógépes szolgáltatások elektronikus adattárolással

 kapcsolatban; integrált áramkörök felprogramozása.

 ( 111 )  239.363

 ( 151 )  2022.11.10.

 ( 210 )  M 20 02383

 ( 220 )  2020.08.12.

 ( 732 )  Slow Products Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Szecskay Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  Slow Time

 ( 511 )  41    Coaching [tréning]; egészségklub szolgáltatások [egészség és fitnesz]; elektronikus kiadványszerkesztés;

elektronikus könyvek és folyóiratok online publikálása; filmgyártás, kivéve reklámfilmek; gyakorlati képzés

[szemléltetés]; idegenvezetős túrák levezetése; know-how átadása (képzés); konferenciák szervezése és

lebonyolítása; könyvkiadás; kulturális vagy oktatási célú kiállítások szervezése; mentorálás; oktatás biztosítása;

oktatási információs szolgáltatások; online elérhető elektronikus publikációk, nem letölthetők; online, nem
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letölthető videók biztosítása; szakmai átképzés; személyes oktatófórumok rendezése és levezetése;

szemináriumok szervezése és lebonyolítása; táboroztatás; videorögzítés; meditációs képzés, tréning; meditációs

 gyakorlatok tanítása; meditációval kapcsolatos oktatási szolgáltatások.

  44    Terápiás szolgáltatások; meditációs szolgáltatások; mentális egészség szolgáltatások.

 ( 111 )  239.364

 ( 151 )  2022.11.16.

 ( 210 )  M 21 02892

 ( 220 )  2021.07.27.

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

 ( 300 )  POZ 568-2021 2021.02.26. SK

 ( 740 )  V4 Legal Orbán Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  V4G

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

tanácsadás; üzleti hatékonysági szakértő szolgáltatásai; üzletvezetési konzultáció; kiszervezett vállalatirányítás;

üzleti könyvvizsgálat kutatások ügyletekkel kapcsolatban; piaci tanulmányok; bérszámfejtés; adóbevallások

elkészítése; adóbevallás-benyújtási szolgáltatások; üzleti értékelések; üzleti folyamatátszervezési szolgáltatások;

üzleti folyamatkezelés és tanácsadás; benchmarking (üzletszervezési gyakorlatok értékelése); pénzügyi auditálás;

 számítógépes vizsgálat, könyvvizsgálat; irodai tevékenységek szolgáltatásai.

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

értékelése; pénzügyi menedzsment; adóbecslések; irodahelyiségek bérbeadása; ingatlantulajdonkezelés;pénzügyi

 tanácsadás; pénzügyi információk nyújtása; ingatlanügyletek.

  41    Oktatás biztosítása.

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

számítógép szoftver tanácsadás; információtechnológiai (IT) tanácsadási szolgáltatások;

 technológiaiszaktanácsadás; számítógépes biztonsággal kapcsolatos tanácsadás.

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

 szellemi tulajdonjogok figyelemmel kísérése jogi tanácsadás céljából.

 ( 111 )  239.365

 ( 151 )  2022.11.16.

 ( 210 )  M 22 01127

 ( 220 )  2022.04.27.

 ( 732 )  GLÉDA GASZTRO Kereskedelmi és Vendéglátóipari Korlátolt Felelősségű Társaság, Újlengyel (HU)

 ( 740 )  dr. Kanyok Zsófia, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Vendéglátással kapcsolatos szolgáltatások; vállalati vendéglátás (étel és ital szolgáltatása); vendéglátási

 szolgáltatások [étel- és italszolgáltatás].

 ( 111 )  239.366

 ( 151 )  2022.11.10.

 ( 210 )  M 22 01003

 ( 220 )  2022.04.14.

 ( 732 )  OM Consulting Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., Budaörs (HU)

 ( 740 )  Dr. Pál Roberta Lívia, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )   25    Ruházati termékek, lábbelik és fejfedők felnőttek részére.
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 ( 111 )  239.367

 ( 151 )  2022.11.10.

 ( 210 )  M 22 01133

 ( 220 )  2022.04.28.

 ( 732 )  Nyíltbankolás Zrt., Budapest (HU)

 ( 740 )  Hümpfner Ügyvédi Iroda, Budapest

  ( 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.

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

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

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

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

 számítástechnikai hardver és szoftver tervezés és fejlesztés.

 ( 111 )  239.368

 ( 151 )  2022.11.10.

 ( 210 )  M 22 00230

 ( 220 )  2022.01.25.

 ( 732 )  Tradewind Asia Kft., Budapest (HU)

 ( 541 )  VitaFirst+

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

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

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

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

 (fungicidek), gyomirtó szerek (herbicidek).

 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; jég [fagyott víz].

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

 más készítmények alkoholmentes italok készítéséhez.

 ( 111 )  239.369

 ( 151 )  2022.11.10.

 ( 210 )  M 22 01126

 ( 220 )  2022.04.27.

 ( 732 )  Nemzeti Akkreditáló Hatóság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Gróf Krisztián Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   41    Szakmai képzés.
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  42    Minőségellenőrzési és hitelesítési szolgáltatások; akkreditálás, tesztelés, hitelesítés és minőségellenőrzés.

 ( 111 )  239.370

 ( 151 )  2022.11.10.

 ( 210 )  M 22 01501

 ( 220 )  2022.06.07.

 ( 732 )  HÁZAK ÁSZA Kft., Nagytarcsa (HU)

 ( 740 )  Erkel András, Budapest

 ( 541 )  Nívó pergola

 ( 511 ) 6    Fém pergolák; fém pergolák növények támasztásához, futtatásához; pergolák [fémszerkezetek]; kerti

pavilonok elsősorban fémből; főként fémből készült mobil kerti pavilonok; kerti pavilon fémből; kerti pavilonok

 fémből.

 ( 111 )  239.371

 ( 151 )  2022.11.10.

 ( 210 )  M 21 04155

 ( 220 )  2021.12.09.

 ( 732 )  Koncern za proizvodnju i promet konditorskih proizvoda Bambi A.D. Pozarevac, Pozarevac (RS)

 ( 740 )  Dr. Kocsomba Nelli Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   30    Süteménytészta; kekszek; ostyák.

 ( 111 )  239.372

 ( 151 )  2022.11.11.

 ( 210 )  M 22 01218

 ( 220 )  2022.05.09.

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

 ( 740 )  dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest

  

( 546 )

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

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

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

 tusoló- és fürdőzselék; fürdőhabok; testpermetek (test spray-k).

 ( 111 )  239.373

 ( 151 )  2022.11.14.

 ( 210 )  M 22 01537

 ( 220 )  2016.12.02.

 ( 732 )  TROPICANA PRODUCTS, INC., Bradenton, Florida (US)
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 ( 740 )  Dr. Csányi Balázs Mihály, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  29    Konzervált, szárított és főtt gyümölcsök és zöldségek; zselék, lekvárok (dzsemek), kompótok; tej és

tejtermékek; tejtermékek és tejtermék-helyettesítők; tejszín [tejtermékek]; joghurt; azonnal fogyasztható

rágcsálnivalók, amelyek főleg burgonyát, dióféléket, diótermékeket, magokat, gyümölcsöket, zöldségeket vagy

ezek kombinációit tartalmazzák, beleértve a burgonyaszirmokat, burgonyachipseket, gyümölcschipseket,

gyümölcsalapú rágcsálnivalókat, gyümölcsalapú krémeket, zöldségchipseket, zöldségalapú rágcsálnivalókat,

zöldségalapú krémeket; gyümölcs- és zöldségpüré; gyümölcspép; gyümölcshabok; gyümölcskocsonya, -zselé;

 gyümölcssaláták.

 30    Kávé, tea, kakaó és kávépótló szerek; lisztek és más gabonakészítmények; kenyér, péksütemények és

cukrászsütemények; jégfrissítő italokhoz, ételekhez; méz, melasz; szószok [ízesítőszerek, fűszeres mártások];

fűszerek; jég; főleg magvakat, kukoricát, gabonaféléket, vagy ezek kombinációit tartalmazó fogyasztásra kész

rágcsálnivalók, ideértve kukoricachips, tortillachips, pitachips, rizschips, rizssütemények, rizses ropogtatnivalók,

ropogtatnivalók, perecek, puffasztott rágcsálnivalók, pattogatott kukorica, cukrozott pattogatott kukorica,

cukrozott mogyoró, mártogatós szószok rágcsálnivalókhoz, salsa szószok, magvak, diófélék és szárított

 gyümölcsök keverékéből álló rágcsálnivaló szeletek; gyümölcsszószok; gyümölcsmártás (coulis).

 ( 111 )  239.374

 ( 151 )  2022.11.14.

 ( 210 )  M 22 01229

 ( 220 )  2022.05.10.

 ( 732 )  Várhelyi Tibor István, Budapest (HU)

 Koris János Dániel, Budapest (HU)

  ( 546 )

 ( 511 )   35    Reklámszolgáltatások építészeknek.

 37    Építés; építéscontrolling, kivitelezés-felügyelet; építésfelügyelettel kapcsolatos konzultáció; építési

menedzsment; építési munka felügyelete; építési munkálatok előregyártott házaknál; építési projektmenedzsment

szolgáltatások; építési szolgáltatások; építési tanácsadó szolgáltatások; építési tárgyú információk; építési tárgyú

információk biztosítása; építési telkek kialakítása, hasznosítása; építési területek elegyengetése; építési területek

előkészítése; építési területek szintezése; építőmérnöki munkák helyszíni építési felügyelete; épületalapok építése;

épületek építése; épületek építése megrendelésre; épületek építésével kapcsolatos információs szolgáltatások;

épületek építésével kapcsolatos online információszolgáltatás; épületek és más szerkezetek építése; kereskedelmi

épületek építése; kereskedelmi ingatlanok építése; kerti épületek építése [felállítás és üvegezés]; lakáscélú

építéssel kapcsolatos építési szolgáltatások; lakások építése megrendelésre; lakó- és kereskedelmi épületek

építése; lakóingatlan-építés; lakóingatlanok építése; magánlakások építése; oktatási épületek építése; előre

 gyártott lakóhelyek építése vízilovak számára.

 42    Építészeti és mérnöki szolgáltatások; építészet; építészethez kapcsolódó számítógéppel támogatott tervezési

szolgáltatások; építészeti beszámolók készítése; építészeti konzultáció; építészeti kutatás; építészeti projekt

irányítása; építészeti szaktanácsadás; építészeti szolgáltatás; építészeti szolgáltatások; építészeti szolgáltatások

irodai létesítmények tervezéséhez; építészeti szolgáltatások kereskedelmi épületek tervezéséhez; építészeti

szolgáltatások ipari létesítmények tervezéséhez; építészeti szolgáltatások építészeti tervek kidolgozásához;

építészeti szolgáltatások kiskereskedelmi létesítmények tervezéséhez; építészeti szolgáltatások

bevásárlóközpontok tervezéséhez; építészeti szolgáltatások épületek tervezéséhez; építészeti szolgáltatások

irodaépületek tervezéséhez; építészeti tanácsadó szolgáltatások; építészeti tervek készítése; építészeti tervezés;

építészeti tervezés kültéri elrendezéshez/dekorációhoz; építészeti tervezés várostervezéshez; építészeti

tervezéshez kapcsolódó szakszolgáltatások; építészeti tervezési [dizájn] szolgáltatások; 3D modellek tervezése 3D
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nyomtatáshoz; belsőépítészeti tervezés; belsőépítészeti tervezések; belsőépítészeti tervezéssel kapcsolatos

szaktanácsadás; belsőépítészeti tervező szolgáltatások, információnyújtás és tanácsadás; belsőépítészettel

kapcsolatos tanácsadási szolgáltatások; belsőépítészettel kapcsolatos konzultációs szolgáltatások; beltér tervezési

szolgáltatások; építési tervek készítése; építési tervekkel, projektekkel kapcsolatos, számítógéppel segített

tervezési szolgáltatások; építési tervkészítés; építészeti tervezéssel kapcsolatos tájékoztatás weboldalon keresztül;

építészeti tervező szolgáltatások; építészeti tervrajzok készítésével kapcsolatos konzultáció; építészettel

kapcsolatos tervezési szolgáltatások; építőmérnöki munkákhoz kapcsolódó formatervezési szolgáltatások;

építőmérnöki tervezési szolgáltatások; épületbővítések tervezése; épületek belső tervezési szolgáltatásai; épületek

külsejének tervezése; épületek tervezése; épülettervezés; épülettervező szolgáltatás; földmérés tervezése; feng

shui elveket alkalmazó belsőépítészeti szolgáltatások; fürdőszoba tervezés; fürdőszoba-tervezési szolgáltatások;

fürdőszobák tervezése; fűtéstervezés; fűtőberendezésekkel kapcsolatos műszaki tervezési szolgáltatások; irodák

tervezése és tervkészítése; irodatervezési szolgáltatások; irodatervezés; konyhatervezés; konyhák tervezése;

kórháztervezés; kül- és beltéri tervezési, kivitelezési szolgáltatások; lakóingatlanokhoz kapcsolódó tervezési

szolgáltatások; lakóparkok tervezése és kialakítása; létesítménytervezői szolgáltatások; makett tervezés,

 modelltervezés; mérnöki és számítógépes mérnöki szolgáltatások; mérnöki tervezés és konzultáció.

 ( 111 )  239.375

 ( 151 )  2022.11.14.

 ( 210 )  M 22 01234

 ( 220 )  2022.05.10.

 ( 732 )  Deák András Sándor, Pécs (HU)

 Dr. Kanizsai Péter László, Pécs (HU)

 ( 740 )  Dr. Bernschütz Bálint, Baja

  

( 546 )

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

 ( 111 )  239.376

 ( 151 )  2022.11.14.

 ( 210 )  M 22 01228

 ( 220 )  2022.05.09.

 ( 732 )  SZÖVÉNYI Áron, Etyek (HU)

 ( 740 )  Dr. KRAJNYÁK & Társa Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )   33    Borok; alkoholtartalmú italok; alkoholtartalmú készítmények italok készítéséhez; habzóbor, pezsgő.

  43    Vendéglátás (élelmezés); időleges szállásadás.

 ( 111 )  239.377

 ( 151 )  2022.11.14.

 ( 210 )  M 22 01237

 ( 220 )  2022.05.11.

 ( 732 )  Patella-96 Kft., Törökbálint (HU)

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

 ( 111 )  239.378

 ( 151 )  2022.11.14.

 ( 210 )  M 22 01238

 ( 220 )  2022.05.11.

 ( 732 )  Patella-96 Kft., Törökbálint (HU)

 ( 541 )  patella.hu

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

 ( 111 )  239.379

 ( 151 )  2022.11.14.

 ( 210 )  M 22 01236

 ( 220 )  2022.05.11.

 ( 732 )  Patella-96 Kft., Törökbálint (HU)

  
( 546 )

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

 ( 111 )  239.380

 ( 151 )  2022.11.14.

 ( 210 )  M 22 01344

 ( 220 )  2022.05.23.

 ( 732 )  Vintage Garden Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Dávid Kata Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Vendéglátás (élelmezés); fagylaltozók, fagylaltozói szolgáltatások; bár- és éttermi szolgáltatások; ételek és

italok felszolgálása éttermekben és bárokban; gyorséttermek, snack bárok; étel és ital catering; kávéházi

 szolgáltatás; cukrászdák, cukrászdai szolgáltatások; elvitelre árusító éttermek; kantinok, büfék, étkezdék.

 ( 111 )  239.381

 ( 151 )  2022.11.14.

 ( 210 )  M 22 01213

 ( 220 )  2022.05.05.

 ( 732 )  Agro Börzsöny Kft., Csomád (HU)

 ( 541 )  AgroTex

 ( 511 )   22    Vitorlavásznak, ponyvák [nem hajókhoz].

 ( 111 )  239.382

 ( 151 )  2022.11.14.

 ( 210 )  M 22 00399

 ( 220 )  2022.02.10.

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

 ( 740 )  DR. HORVÁTH ZSUZSA Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

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

 ( 111 )  239.383

 ( 151 )  2022.11.14.

 ( 210 )  M 22 01221

 ( 220 )  2022.05.09.

 ( 732 )  Skinlyn Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 3    Arckrémek; arckrémek [kozmetikai]; arcradírok [kozmetikai]; testápolók; arc- és testápoló folyadékok;

hidratáló testápolók [kozmetikai]; tusfürdők; szépségápoló szérumok; hajápoló szérumok; szemránctalanító

oldatok; arcpakolások; arctisztító tejek; arclemosók [kozmetikumok]; arcradír készítmények kozmetikai

használatra; arcmaszkok; kozmetikai termékek zuhanyzáshoz; samponok; kondicionáló samponok;

hajkondicionálók; hajbalzsamok; önbarnító krémek [kozmetikumok]; napvédő krémek [kozmetikumok]; bőrápoló

olajok [kozmetikai]; olajok kozmetikai célokra; bőrápoló krémek [kozmetikai]; kozmetikumok; barnító

 készítmények, naptejek.

 ( 111 )  239.384

 ( 151 )  2022.11.14.

 ( 210 )  M 22 01210

 ( 220 )  2022.05.05.

 ( 732 )  OLIMP LABORATORIES SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, Dębica (PL)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti készítmények; állatgyógyászati készítmények; gyógyszerek humángyógyászati használatra;

gyógyszerek; diétás ételkiegészítők; táplálékkiegészítők különleges diétát igénylő személyek részére; növényi

kiegészítők; vitaminok és vitamin-készítmények; vitamin- és ásványianyag-készítmények; étrend-kiegészítő

italkeverékek; diétás ételek gyógyászati célokra; élelmiszert helyettesítő porok; diétás italok gyógyászati célokra;

tápláló italkeverék étkezés helyettesítőjeként való használatra; vitamin italok; gyógyászati célokra adaptált italok;

 élelmiszerek speciális gyógyászati célokra; gyógyászati célra alkalmas, fagyasztva szárított élelmiszerek.

 ( 111 )  239.385

 ( 151 )  2022.11.14.

 ( 210 )  M 22 01209

 ( 220 )  2022.05.05.

 ( 732 )  OLIMP LABORATORIES SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, Dębica (PL)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest
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( 546 )

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti készítmények; állatgyógyászati készítmények; gyógyszerek humángyógyászati használatra;

gyógyszerek; diétás ételkiegészítők; táplálékkiegészítők különleges diétát igénylő személyek részére; növényi

kiegészítők; vitaminok és vitamin-készítmények; vitamin- és ásványianyag-készítmények; étrend-kiegészítő

italkeverékek; diétás ételek gyógyászati célokra; élelmiszert helyettesítő porok; diétás italok gyógyászati célokra;

tápláló italkeverék étkezés helyettesítőjeként való használatra; vitamin italok; gyógyászati célokra adaptált italok;

 élelmiszerek speciális gyógyászati célokra; gyógyászati célra alkalmas, fagyasztva szárított élelmiszerek.

 ( 111 )  239.386

 ( 151 )  2022.11.14.

 ( 210 )  M 22 01208

 ( 220 )  2022.05.05.

 ( 732 )  OLIMP LABORATORIES SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA, Dębica (PL)

 ( 740 )  Dr. Hatházi Vera Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  GARLICIN

 ( 511 ) 5    Gyógyszerészeti készítmények; állatgyógyászati készítmények; gyógyszerek humángyógyászati használatra;

gyógyszerek; diétás ételkiegészítők; táplálékkiegészítők különleges diétát igénylő személyek részére; növényi

kiegészítők; vitaminok és vitamin-készítmények; vitamin- és ásványianyag-készítmények; étrend-kiegészítő

italkeverékek; diétás ételek gyógyászati célokra; élelmiszert helyettesítő porok; diétás italok gyógyászati célokra;

tápláló italkeverék étkezés helyettesítőjeként való használatra; vitamin italok; gyógyászati célokra adaptált italok;

 élelmiszerek speciális gyógyászati célokra; gyógyászati célra alkalmas, fagyasztva szárított élelmiszerek.

 ( 111 )  239.387

 ( 151 )  2022.11.14.

 ( 210 )  M 22 01356

 ( 220 )  2022.05.23.

 ( 732 )  AldexChem Kft., Érd (HU)

 ( 740 )  Oppenheim Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  SilBoRed

 ( 511 ) 1    Vegyi alkotórészek, vegyi anyagok és készítmények, természetes elemek; lipidek ipari használatra;

katalizátorok; katalizátorok kémiai és biokémiai folyamatokhoz; polimerek ipari használatra; kémiai polimerek;

 polimer vegyületek gyártásban történő felhasználásra.

  45    Technológia licenszelése.

 ( 111 )  239.388

 ( 151 )  2022.11.14.

 ( 210 )  M 22 01345

 ( 220 )  2022.05.23.

 ( 732 )  Vintage Garden Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Dávid Kata Ügyvédi Iroda, Budapest

  

( 546 )

 ( 511 )  43    Vendéglátás (élelmezés); fagylaltozók, fagylaltozói szolgáltatások; bár- és éttermi szolgáltatások; ételek és
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italok felszolgálása éttermekben és bárokban; gyorséttermek, snack bárok; étel és ital catering; kávéházi

 szolgáltatás; cukrászdák, cukrászdai szolgáltatások; elvitelre árusító éttermek; kantinok, büfék, étkezdék.

 ( 111 )  239.389

 ( 151 )  2022.11.14.

 ( 210 )  M 22 01222

 ( 220 )  2022.05.09.

 ( 732 )  Unilever IP Holdings B.V., Rotterdam (NL)

 ( 740 )  SBGK Ügyvédi Iroda, Budapest

  
( 546 )

 ( 511 )  35    Élelmiszerekkel, italokkal, tisztítószerekkel, piperecikkekkel, kozmetikai és szépségápolási termékekkel

kapcsolatos online kiskereskedelmi szolgáltatások; online rendelési szolgáltatások élelmiszerekhez, italokhoz,

 tisztítószerekhez, piperecikkekhez, kozmetikai és szépségápolási termékekhez.

 ( 111 )  239.390

 ( 151 )  2022.11.14.

 ( 210 )  M 22 01207

 ( 220 )  2022.05.05.

 ( 732 )  Szögi László, Szeged (HU)

 ( 740 )  Dr. Szeiman Erika Vivien, Szeged

  

( 546 )

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

 ( 111 )  239.391

 ( 151 )  2022.11.14.

 ( 210 )  M 22 00553

 ( 220 )  2022.02.24.

 ( 732 )  QUATTROPLAST Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Keserű Barna Arnold, Győr

 ( 541 )  Semiplast

 ( 511 )  17    Extrudált, sajtolt, préselt, formázott, szinterezett és feldolgozott vagy más módon előállított műanyagból

készült félkész termékek; poliamidok; vinilek; polivinilek; epoxi- és poliolefin anyagok; szintetikus anyagok,

gyanták vagy szintetikus szálak keverékéből készült félkész termékek nem textilipari felhasználásra, akár tiszta

 formában, akár más anyagokkal.

 19    Nem fémből készült csövek és könyökcsövek, valamint ezek műanyag részei építési célokra; nem fém

 építőanyagok.

 40    Műanyagfeldolgozás; műanyag fröccsöntése; műanyagok extrudálása; műanyagok újrahasznosítása;

műanyag laminálása; műanyagok kezelése és feldolgozása; műanyagok feldolgozásával kapcsolatos tájékoztatás;

 szilárd maradványok eltávolítása; hőformázás; sajtolás [préselés]; 3D nyomtatás.

 ( 111 )  239.392

 ( 151 )  2022.11.14.

 ( 210 )  M 22 00555

 ( 220 )  2022.02.24.

 ( 732 )  QUATTROPLAST Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Keserű Barna Arnold, Győr

 ( 541 )  Nylaplast
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 ( 511 )  17    Extrudált, sajtolt, préselt, formázott, szinterezett és feldolgozott vagy más módon előállított műanyagból

készült félkész termékek; poliamidok; vinilek; polivinilek; epoxi- és poliolefin anyagok; szintetikus anyagok,

gyanták vagy szintetikus szálak keverékéből készült félkész termékek nem textilipari felhasználásra, akár tiszta

 formában, akár más anyagokkal.

 19    Nem fém építőanyagok; nem fémből készült csövek és könyökcsövek, valamint ezek műanyag részei építési

 célokra.

 40    Műanyagfeldolgozás; műanyag fröccsöntése; műanyagok extrudálása; műanyagok újrahasznosítása;

műanyag laminálása; műanyagok kezelése és feldolgozása; műanyagok feldolgozásával kapcsolatos tájékoztatás;

 szilárd maradványok eltávolítása; hőformázás; sajtolás [préselés]; 3D nyomtatás.

 ( 111 )  239.393

 ( 151 )  2022.11.14.

 ( 210 )  M 22 00554

 ( 220 )  2022.02.24.

 ( 732 )  QUATTROPLAST Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Keserű Barna Arnold, Győr

 ( 541 )  Teraplast

 ( 511 )  17    Extrudált, sajtolt, préselt, formázott, szinterezett és feldolgozott vagy más módon előállított műanyagból

készült félkész termékek; poliamidok; vinilek; polivinilek; epoxi- és poliolefin anyagok; szintetikus anyagok,

gyanták vagy szintetikus szálak keverékéből készült félkész termékek nem textilipari felhasználásra, akár tiszta

 formában, akár más anyagokkal.

 19    Nem fém építőanyagok; nem fémből készült csövek és könyökcsövek, valamint ezek műanyag részei építési

 célokra.

 40    Műanyagfeldolgozás; műanyag fröccsöntése; műanyagok extrudálása; műanyagok újrahasznosítása;

műanyag laminálása; műanyagok kezelése és feldolgozása; műanyagok feldolgozásával kapcsolatos tájékoztatás;

 szilárd maradványok eltávolítása; hőformázás; sajtolás [préselés]; 3D nyomtatás.

 ( 111 )  239.394

 ( 151 )  2022.11.14.

 ( 210 )  M 22 01343

 ( 220 )  2022.05.23.

 ( 732 )  Vintage Garden Kft., Budapest (HU)

 ( 740 )  Dr. Dávid Kata Ügyvédi Iroda, Budapest

 ( 541 )  The Sweet by Vintage Garden

 ( 511 )  43    Vendéglátás (élelmezés); fagylaltozók, fagylaltozói szolgáltatások; bár- és éttermi szolgáltatások; ételek és

italok felszolgálása éttermekben és bárokban; gyorséttermek, snack bárok; étel és ital catering; kávéházi

 szolgáltatás; cukrászdák, cukrászdai szolgáltatások; elvitelre árusító éttermek; kantinok, büfék, étkezdék.

A rovat 89 darab közlést tartalmaz. 
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